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পুর্বাভাব 

উনবিংশ শতাব্দীকে আমর! মনে রেখেছি সমৃদ্ধ সাহিত্যকর্ম, একাগ্র 
স্ঘাজসাস্কার এবং নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের জন্য । কিন্তু উনবিংশ 
শতাষীর জ্ঞানচর্চ,_রেনে্সীসের বিশেষ লক্ষণ হিউম্যানিজম তথ! মনন 
ও পাগডত্যের ইতিহাস আজ বিস্তৃতগ্রায়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জীবন, 
কর্ম ও রচনাবলী বাংলাদেশে রেনেন্গীসের ইতিহাসে বহুমূখী প্রতিভা! ও 
প্রয়াসের উল্লেখধোগ্য দৃষ্টান্ত । প্রায় সাতাত্তর বছর আগে তাঁর মৃত্যু 
হয়েছে, কিন্ধু তাঁর কোনো! পূর্ণাঙ্গ জীনীগ্রস্থ এ যাবৎ লেখা হয়নি, তীর 
্স্থাবলী দুপ্রাপ্য, তার গবেষণার যূল্য অনিরূপিত। অবশ্যই বাংলাদেশে 
অতীতের সংরক্ষণ ও মূল্যনির্ধারণের ব্যাপারে অবহেলা! ও শৈথিল্য বনু 
প্রসারিত। ইংল্যাণ্ডে জোয়েট, বেপ্টলে, ম্যাক্মমূলর প্রভৃতি গবেষকের 
একাধিক জীবনী রচিত হয়েছে, তীদ্দের সংগৃহীত গ্রন্থের তালিকা 

প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের কাছে পরবর্তীষুগের খণ কৃতজ্ঞতার সে 
স্বীকার করা হয়েছে। ভারতবিগ্া নিয়ে যে-য়োরোগীয় পঙ্িতেরা 
আলোচন! করেছেন তাদেরও সুদীর্ঘ জীবনী এবং পত্রসংকলন প্রকাশিত 
হয়েছে। 
রাঁজেন্দ্রলালের জীবনীরচনা আজকের দিনে যথেষ্ট দুয়হ সন্দেহ নেই। 

276 77/765$ পত্রিকায় (১৬ জুলাই ১৮৮৯) প্রকাশিত এবং পরে 

পুস্তিকাকারে মুদ্রিত রাজেন্্লালের জীবিতকালে রচিত সংক্ষিপ্ত জীবনী 
এবং “জন্মভূমি” (ভাত ১২৯৮) পত্রিকায় তাঁর পরলোকগমনের পর 

প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী ছাড়া অন্ত কোথাও কোনও তথ্যপঞ্জী 

পাওয়৷ ঘায়নি। পরবর্তীকালে ধারা রাঁজেন্দ্রলালের জীবনকথা বিবৃত 
করেছেন, তারা সকলেই উপযুক্ত প্রবন্ধ দু'টির সাহাধ্য নিয়েছেন । কিন্ত 
এগুলির মধ্যে নান! অসঙ্গতি আছে (যেমন, রাজেন্দ্রলালের জন্মসন বা 

তার গ্রস্থপঞ্জী ) এবং কয়েকটি প্রচলিত বিষরণ আমাদের অনুসন্ধানে 

অগ্রমানিত হয়েছে (যেমন, রাজেন্দ্রলাল ভিয়েনার চ1253158] ০1895 
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০4 076 [1019679] 4:0806075-র বিশেষ সভ্য ছিলেন, একথা সকলেই 

বলেছেন, কিন্তু অস্রিয়ান আকাডেমি অফ সায়ান্সের ডঃ ফ্রিজ. নক 
অনেক অনুসন্ধান ক'রে আমাদের জানিয়েছেন যে, রাজেন্দ্রলান কখনোই 
এই সভার সভ্য ছিলেন না। তবে এমন হতে পারে, রাজেন্রুললি উক্ত 
সভার সঙ্গে পত্রদৌত্যে পরিচিত ছিলেন। ) রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে প্রচারিত 
অন্য কয়েকটি কিংবদস্তীও গ্রতিবাদযোগ্য, যেমন তিনি হিন্ু কলেজে 
মধুস্থদনের সহপাঠী ছিলেন, বা তিনি নেপাল ভ্রমণ ক'রে সংস্কৃত বৌদ্ধ 

সাহিত্যের পুথি সংগ্রহ করেন। 
রাঁজেন্্লালের জীবনী রচনাকালে নান! শ্থত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ 

করেছি, এবং জীবনীটিকে যথাসাধা পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলার চেষ্টা করেছি। 
প্রধানত সমসাময়িক সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন বিঘজ্জন সংসদের পত্রিকা! 

ও বিবরণের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে 

রাঁজেন্দ্রনালের সমসাময়িক ব্যক্তিদের জীবনী ও স্ৃতিকথ! থেকেও সাহায্য 

পেয়েছি। রাজেন্রনলাল য়োরোপের অনেকগুলি বিহ্জ্জন সংসদের 

সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সেই সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগের 
চেষ্টা করেছি এবং ঘষে সংস্থাগুলির বর্তমান অস্তিত্ব আছে, সেখান 

থেকে বাজেন্্লাল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আনিয়েছি। 
হাঙ্গেরীর আকাডেমি অফ সায়ান্সের গ্রন্থাগারাঁধ্যক্ষ জর্জ রজসা-র 

সহায়তায় রাঁজেজ্্রলাল সম্বন্ধে একটি অমূল্য প্রবন্ধ উদ্ধার করি। প্রবন্ধাটি 
লেখেন রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ট বন্ধু থিওডর 

ডুকা। চল্লিশ পৃষ্ঠার সমগ্র প্রবন্ধের মাইক্রোফিল্ম পাঠিয়ে জর্জ রজব সা 
আমাদের বিশেষভাবে অন্ুগৃহীত করেছেন । 

জার্ান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি ( গটিন্জেন বিশ্ববিদ্যালয় ), বালিন 

সোসাইটি ফর আযনথে?পলজি এখনলজি এগ্ু প্রিহিস্টরি, ইস্ট ই্ডিয়া 
আযসোসিয়েসন (লগুন ), ইনক্িটিউটো ইটালিয়ানো। পার ইল মেডিও এড 

এস্ট্রেমো ওরিক্লেপ্ট এবং আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির কর্তৃপক্ষ 
তাদের পুরানো দণ্তর থেকে রাজেন্জলাল সন্বদ্ধে অনেক তথ্য সরবরাহ 

করেছেন । 
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এলিম়াটিক সোসাইটির ( বোস্বাই ) গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ রাজেজলালের 
কতকগুলি ছুষ্প্রাপ্য লেখার সন্ধান দিয়েছেন এবং রাজেন্্লালের 

পরলোকগমনের পর এসিয়াটক সোসাইটির ধো্াই শাখার শোকলভাগ় 

ভঃ পেটারসন প্রদত্ত বক্তৃতার কপি পাঠিয়ে দিয়েছেন। দিল্গীর ন্যাশনাল 
আরকাইভ্স থেকে রাজেন্্রলালকে প্রদত্ত সরকারী বিভিন্ন সম্মান ও 
খেতাবের বিস্তারিত বিবরণ পেয়েছি । জীবনী রচনায় এগুলি যথেষ্ট 
সাহায্য করেছে। 

জীবনী রচনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রাজেন্দ্রনালের রচনাকর্মেরও 

বিস্তারিত বিবরণ দিতে প্রণোর্দিত হয়েছি । বাঁজেন্দ্রলালের বিভিন্ন 

প্রবন্ধ ভারতবর্ষে এবং বাহিরের নান! পত্রপত্রিকাক্স প্রকাশিত হয়েছে । 

বর্তমান গ্রন্থের শেষে রাজেন্দ্লালের বিস্তারিত গ্রন্থপপ্রী এবং বিভিন্ন পত্ত 

পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রস্থাকারে অনংকলিত রচনার একটি তালিকা! 
দিয়েছি। কলিকাতার অধিকাংশ গ্রন্থাগার, ভারতবর্ষের কয়েকটি 
বিখ্যাত গ্রন্থাগার এবং ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইগ্ডিয়া হাউসের পুস্তক 
সংগ্রহে যে-গ্রন্থগুলি পাঁওয়! গেছে ত। তালিকাভুক্ত করা গেল। ব্রিটিশ 

মিউজিয়ামের সৌজন্যে একটি পুন্তিকীর ফটোকপি সংগ্রহ করতে পারছি। 

্বর্গত মন্মথনাথ ঘোষের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে রাজেন্দ্রলালের রচনাবলী 
ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ব্যবহারের স্থযোগ পেয়েছি । রাজেন্দ্রলালের 

গ্রস্থপপ্তী ভারতবিষ্ঠা-অন্ুসন্ধিৎ্তুদের বিশেষ সাহাষ্য করবে সন্দেহ 

নেই। 
গ্রন্থের পরিশিষ্টে রাজেন্দ্রলালের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র মুদ্রিত 

হয়েছে । রাজেন্দ্রলালের বন পত্র এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে মুদ্রণের 

অপেক্ষা করছে । ভবিষ্াতে স্বতন্তরভাবে রাজেজ্জলালের পল্রাবলী প্রকাশের 
ইচ্ছা আছে। জীবনী রচনায় পত্রাবলীর গুরুত্ব সর্বাধিক। “পরিশিষ্ট? 
অংশে রাজেন্্লাল সম্পার্দিত “বিবিধার্থ-সঙ্গ,হ” ও “রহস্য-লন্দর্ভ” পত্রিকার 
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"বিস্তারিত ৃচীপত্র (গ্রন্থসমালোচনার ভালিকাঁসই ) পুনমুদ্রিণ করা 
'ছইয়েছে । পঞ্জিকা ছুটি দুশ্রাপ্য এবং অধিকাংশ রচনাই ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত না হওয়ায় ছচীপত্রগুলি বিশেষ মূল্যবান । 

রাঁজেন্্রলান মিত্রের রচনাবলী নানা ধারায় স্ুবিস্তীর্ণ ক্ষেতে 
প্রসাঁরিত। প্রস্তাবনা' পরিচ্ছেদদে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং গুরুত্ব 

নির্দেশ করা হয়েছে । রাজেন্দ্রলালের প্রধান পরিচয় ভারতবিষ্ঠার 
একনিষ্ঠ সাধক ও গবেষক রূপে । অতীত সম্বন্ধে কৌতুহল এবং ভাঁরত- 
বিদ্যার চর্চা সে যুগে য়োরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে দেখা গেলেও, ভারতবর্ষে 
এ বিষয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃট্টিভঙ্গি এবং সুষ্ঠ বিচারপদ্ধতি রাজেন্দ্লালের 
মধ্যেই লক্ষ্য করি। বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে উনবিংশ শতাবীতে 
ভারতবিষ্ঠাচর্চার ইতিহাঁস বিবৃত হয়েছে । যার পটভূমিতে রাঁজেজ্্লালের 
গবেষণার তাৎপর্য এবং মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। বলাবাহুল্য, 
উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবিষ্াচর্চার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ও গবেষকদের 
বিস্তারিত পরিচয় প্রবন্ধটিতে দেওয়া স্ব হয়নি, তবু আলোচনাটি থেকে 
সেই সময়কার গবেষণার প্রেরণা, পদ্ধতি, উপাক্স, উপকরণ সম্বন্ধে ধারণ 
করা যাবে। 

স্থাপত্য-তাস্কর্য ও সামাজিক-রাঁজনৈতিক ইতিহাঁসচর্চায়, ভাষাতত্ 

আলোচনায় এবং সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন! ও অঙ্বাদে রাজেন্্লালের অসামান্য 
কৃতিত্বের স্বরূপ উদঘাটিত করার জন্য তার নিজের রচনা! থেকে যথেষ্ট 

পরিমাণ উদ্ধৃতি উদ্ধার করেছি, এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই যুগের 
গবেষণা-ধারাটির পরিচয় দ্বেবার চেষ্টা করেছি। রাজেন্দ্রলালের 

মতামতের মধ্যে সীমাবদ্ধতা বা কখনে। তথ্যগত ভ্রান্তি অসম্ভব নয়, কিন্ত 

সেই যুগের পটভূমিতে বিচার করলে এই সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিক ব'লে মনে 
হয়। মনে রাখতে হবে, রাজেন্দ্লালের সমকালেই ভারতবিদ্ভাচর্চার প্রকৃত 
সুচনা । আমর! সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছি, রাজেন্দ্লালের সেইসব 
গ্বেষণালন্ধ সিদ্ধান্তের উপর, যেগুলি শতাব্ষীর ব্যবধানেও আধুনিক 
গবেষকদের দ্বার! স্বীকৃত ও সমধিত হয়েছে । রাজেন্ুলান উনবিংশ 

শতাব্দীতে ভারতবিগ্াচর্চায় বাঙালীদের মধ্যে পথিরুতের গৌরব অর্জন 
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করেছেন, কিন্তু শুধু পথিক্তের লশ্শান নয়, ভার গবেষণা পরবর্তীকালে 
ভাঁরতবিষ্ঠাচর্চারত পণ্ডিতদের নৃতন পথ প্রদর্শন করেছে । 

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজেন্দ্রলালের স্থান নির্দেশ করা হয়েছে 
গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে ৷ শুধু পাঠ্যপুস্তক রচন! নয়; বিষয্োপযোগী গন্ঠের 
নির্াণ,-গুধু সাময়িক পত্রের সম্পাদন! নক্ষ, আধুনিক সাহিত্য 
সমালোচনার বুত্রপাত ঘটে রাঁজেন্দ্রলালের হাতে । বাংল! পারিভাষিক 

শব্দ রচনায় রাজেন্দ্রলালের প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসনীয়, বিশেষত বর্তমান- 
ফাঁলে বিদেশী শবের উচ্চারণগত বর্ণবিন্াস এবং অনুবাদের ক্ষেজে 
সার নির্দেশ আমাদের মনে পড়বে । 

বর্তমান গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করি আঁট বৎসর পূর্বে। তথ্য- 

সংগ্রহের কাজে যতই অগ্রসর হয়েছি, বিশেষত রাজেন্দ্লালের জীবনী 

সংকলনের ক্ষেত্রে, ততই নিত্য নৃতন অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যের সন্ধান 
পেয়েছি । বর্তমান গ্রন্থ প্রকাঁশকালেও মনে হচ্ছে, এখনো অনেক তথ্য- 

সংগ্রহ কর! গেল না । ভবিষ্যতে হয়তো সেগুলির সন্ধান পাওয়1 যাবে। 

সে অবস্থায় ভবিষ্যৎ সংস্করণে জীবনী অংশটিতে সংযোজন অনিবার্য হবে । 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্য ও বাঙালী মনীষার ইতিহাস সম্বন্ধে 

আকৈশোর কৌতুহল ও পরম শ্রদ্ধা পৌষণ করেছি। এর পিছনে ছিল 

মাতামহ স্বর্গত মন্থনাথ ঘোষের প্রত্যক্ষ প্রভাব, যিনি উনবিংশ শতাব্ষীর 

মনীষীদের জীবনী রচনার মধ্য দিয়ে তাদের কীতিকে চিরম্মরণীয় 

করেছেন। তথ্যসংগ্রহের উপায়, প্রাচীন পুস্তক ও পত্রপত্রিকা 

সম্ধান-রীতি এবং জীবনী রচনার পদ্ধতি মাতামহের কাছ থেকে 

শিক্ষালাভ করেছি। গ্রন্থ প্রকাশকালে তার স্থৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা 

নিবেদন করি। 

রাঁজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের প্রথম পর্যায়ে নিত্য উৎসাহ পেয়েছি 
আমার অধ্যাপক স্বর্গত শশিভৃষণ দাশগুপ্তের কাছ থেকে । রাঁজেন্্লাঁলের 

সংস্কৃত গ্রস্থালোচনা, সম্পাদনা এবং অন্বাদের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ 
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আলোচনার সুযোগ পেয়েছি। তার অভাব আজ বিশেহভাবে অন্থন্ভব 
করছি! 

রাজেন্রলালের গবেষণারীতি এবং মৌলিক! সম্পর্কে আলোকপাত 

করেন অধ্যাপক হ্বর্গত স্থগীলকুমার দে। বর্তমান গ্রস্থের কয়েকটি 

পরিচ্ছেদ তিনি প'ড়ে তীর মতামত দেন এবং একাধিকবার তার শঙ্গে 

মৌখিক আলোচনার যোগ পেক্সে বিশেষ উপরুূত হই। “ডাষাতত্ব 
চর্চায় রাজেন্দ্রলাল' পরিচ্ছেদ রচনাকালে অধ্যাপক শ্রীন্থনীতিকুমাঁর, 
চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ প্রদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি । অধ্যাপক এ. এল, 

ব্যাসাম রাঁজেন্্রলালের জীবনী রচনার কাঁজে আমাকে উৎসাহিত 

করেছেন, এবং কানিংহাম সম্বন্ধে একটি গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন। 

বিষয়নির্দেশ এবং গ্রস্থপরিকল্পনার ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি খণী 

আমার অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ডের কাছে। দীর্ঘ আঁট বছর তিনি 
এই কাজে আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ প্রদান করেছেন, পাঁগুলিপি পাঠ 
করেছেন, এবং গ্রস্থ রচনায় নানা উপদেশ দিয়েছেন । তার কাছ থেকে 

যে অনুপ্রেরণা ও স্নেহ লাভ করেছি তা কোনোদিন বিস্থাত হবে৷ না। 
তথ্যশংগ্রহের কাজে এবং অন্যান্য নানাভাবে সাহায্য করেছেন 

অধ্যাপক শ্রীদ্দেবীপন্দ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত এবং অধ্যাপক 
শ্রীসরোজ দত্ত | গ্রন্থটি মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যাপারে সকল দ্বায়িত্ব স্বেচ্ছায় 

গ্রহণ করেছেন স্েহাম্পদ শ্রীন্পন মজুমদার, এম-এ ; তার সহযোগিতা ও 

সক্রিয় ভূমিকা ছাঁড়া গ্রন্থটি কিছুতেই এত শীঘ্র প্রকাশিত হতে পারতো 

না। পাওুলিপি প্রস্ভত এবং নির্দেশিকা রচনায় সাহাধ্য করেছেন 

কল্যাণীয়। শ্রীমতী আলো বন্থ, এম-এ, এবং স্েহাম্পদ শ্রীশৈবাল সেনগুধ, 
বি-এ। এদের সঙ্গে আমার যে গ্রীতির সম্পর্ক তাতে ধন্যবাদ 

বাহুল্যমাত্র। 

স্কটিশচার্চ কলেজ, অলোক রায় 

কলিকাতা ১ল! জানুয়ারী ১৯৬৪। 
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'রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন'১__ রবীন্দ্রনাথের এই একটি 

উক্তির মধ্যেই রাজেন্দ্রনীলের অন্পূর্ণ পরিচয় নিহিত আছে। উনবিংশ 
শতাব্দীতে বা'লা দেশে কর্মে এবং চিন্তায় যে-উদ্দীপন| অনুভূত হয়, 

তাকে ধারণ করার যোগ্য পুরুষ ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। বহু শতাব্দীর 

অবসাদ আলম্ত ও সংকীর্ণতার মধা থেকে যখন বেরিয়ে আমা গেল, 

তখন জগং-সংসারের একটি নৃতন রূপ দৃষ্টিগোচর হওয়াই স্বাভাবিক 

য়ৌরোগীয় ইতিহাসে এই জাতীয় ঘটনা ঘটেছিল চতুর্শ-যোড়শ 
শতাঁকীতে, যাঁকে বলা হয় রেনে্সীস বা পুনর্জন্ম । ভারতবর্ষে রেনে্সীস 

সম্ভব ছিল ন|; রাঁজনৈতিক-সাঁমাজিক-অর্থ নৈতিক কারণে ভারতবর্ষে 

সর্বাম্রক জীগরণ ঘটলো ন| বটে, কিন্তু চিত্তক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন 

অনিবার্য হয়ে উঠলো । যদি একে নবজীগবণ বলি, তাহলে সেই জাগরণ 

খুব ভ্রুত আমাদের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ ধর্ম-সমাজ-সাহিত্যের ক্ষেত্রকে 

প্রমারিত ক'রে দিল, বাহিবের জগতের সঙ্গে ঘটলে! আমাঁদের পরিচয় । 

ইংরেজী শিক্ষা আমাদের দেশে শুধু বৈষয়িক উন্নতির পথ খুলে দিল না, 

সেই সঙ্গে বহিবিশ্বের দরজা জানালাগুনিও এরই মাহায্যে আমাদের 

সামনে খুলে গেল। ইহচেতনা শুধু আমাদের বাস্বব-সচেতন করলো না, 

আমাদের জীবন-সচেতনও ক'রে তুললো। মন্ুয্যত্রে একটি নৃতন আদর্শ 

ষ্টগোঁচর হলো। এই নবোপলন্ মনঘুতের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন, কিন্ত 

ইয়ংবেঙ্গলের প্রবাদগ্রতিম সত্যনিষ্ঠা, 'রামমোহনের ুক্তিনির্ভরতা, 

বিদ্যাসাগরের হ্থাম্বস্তা, রাজেন্্রলালের জ্ঞানান্থশীলন এই পূর্ণ মনুয়াতেরই 

পরিচয়। এগুলিকে কিন্তু স্বতন্ত্ভাবে দেখলে চলবে না, মিলিতভাবে 

এদের আত্মপ্রকাশ ঘটলো! উনবিংশ শতাব্দীর মনীষায়, কর্মে, সাহিত্য । 



র্ রাজেন্দ্লাল মিত্র 

রবীন্দ্রনাথ তাই রাজেন্দ্রলাল সন্থান্ধে বলেন, “কেবল তিনি মননশীল লেখক 

ছিলেন ইহাই তাহার প্রধান গৌরব নহে। তাহার মুতিতেই তাহার 
মনবব্বাত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত।”২ যোরোপীয় রেনেসীসের বিশ্বমানবের 

আদর্শের সঙ্গে একে মিলিয়ে দেখ! যেতে পারে । 
উনবিংশ শতাব্দীতে লক্ষ্য করি, একদিকে সমাজ-সংস্কারের উদগ্র 

নাঁসনা, অন্যদিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের সোৎসাহ চর্চা। প্রকৃতপক্ষে এই 

টির মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না । অন্যায় এবং অসত্যের সঙ্গে যুদ্ধ 

করাই সে-যুগে পুরুষকারের পরিচয় ছিল। কোনো অবস্থাতেই মিথ্যার 

সঙ্গে সহাবস্থান চলতে পারে না। বলাবাহুল্য, এর পিছনে কোনো ধর্মীয় 

অনুশাসন ছিল না, চরিত্রবলই প্রধান ছিল। ইয়নেঙ্গলৈর উত্তেজন। 

হয়তো সমাজের সবস্থরে বিস্তারিত হতে পারেনি, এবং প্র।থমিক উত্তেজনায় 

সষ্টির সম্ভাবনাও ছিল সীমাবদ্ধ,৩ তবু হিন্দু কলেজের ছাজ্রগোষ্ঠীর বিদেশী 

ভাষ। শিক্ষ। ব্যর্থ হয়নি । কুষ্দাস পালের ভাষায়, ৬০ 178৮ 82612 
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1)013696 092,8 উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাঁজনৈতিক 
আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন এরাই, অথব। এদের প্ররোচনায় 
অহোর1। ন্যায়শান্ত্রের চর্চ। বাণলাদেশে দীর্ঘদিন, তবু রীমঘোভনের আবির্ভাব 
যুক্তিবাদের নৃতন তাতপর্য ঘোষণ। করলে; ইরেজী শিক্ষার প্রয়োজন 

এই “নবযুক্তিবাদে'র জন্য, এই কথাটি ন| বুঝলে উনবিংশ শতাব্দীর 

জাগরণের পূর্ণ পরিচয় লাভ করা যাবে না। সন্দেহ এবং সংশয়ের মধ্য 

দিয়েই সত্যের প্রতিষ্টা, এবং এই সত্য উদ্দেশ্ত-নিরপেক্ষ নয়। পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর শুধু শাস্্ পাঠ ও শাস্ত্র সংকলনের কাজে ব্যাপৃত না 
থেকে বিধবা বিবাহ গ্রচলন ও বহু বিবাহ রহিতের কাজে এগিয়ে এলেন। 



প্রস্তাবন। ৩ 

মাইকেল মধুহ্দন “মেঘনাদবধ কাব্য”-এ সিদ্ধরসের ব্যত্যয় ঘটালেন শুধু 
হিন্দু সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য নয়, জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে 
একটি নৃতন বক্তব্য উপস্থাপনের অনিবার্ধ প্রেরণায়। বছ্ধিমচন্দের শ্রীকৃষ্ণ 

তাই আদর্শ মানব, এব" সে-কথা প্রমাণ করার জন্য সহায় শাস্ত্-পুরাণ 

ও তীর স্বাধীন বুদ্ধি। প্রসঙ্গত মনে পড়বে, রঙ্গলাল, মধুস্ছদন, হেমচন্দ্র 
নবীনচন্দ্রের কথা, ধারা সকলেই ভারতবর্ষের পুরাণ-কাহিনী বা! প্রাচীন 
ইতিহাসকে তাদের কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করলেন, যদি 

তার! সকলেই ছিলেন ইংরেজী শিক্ষিত। রাজেন্দ্রলাল বাংল! ভাষীয় রচনা, 

অন্নবাদ এবং পরিভাষা নির্মাণের কাজে বিশেষ উৎসাহী হওয়া! সত্বেও, 

বিশ্বাম করতেন ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যের চর্চা আমাদের একান্ত প্রয়োজন, 
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রামমোহন কা বি্ভাসাগরের মতো দেশহিতৈষী সংস্কৃতজ্ঞ মনীষীর পক্ষেও 

তাই ইংরেজী শিক্ষার পক্ষাবলম্বন সে-যুগে অনিবার্য ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর 

চিত্তজগতে মুক্তির স্বাদ আস! মাত্র, প্রাচীন এবং আধুনিক, ভারতীয় 

এবং য়োরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতির মিলন-মিখ্রণ বাঞ্ছিত হয়ে উঠলে|। 

বলাবাহুলা, এর পিছনে আদর্শবাদ ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু নিছক 

'আদর্শবাদ নয়, বাস্তববুদ্ধিও একই সঙ্গে কাজ করেছে । ইংরেজী শিক্ষ1 

ব্যবহারিক প্রয়োজনেও কতখানি মূল্যবান, তা রাজেন্্রলাল “৬ €1028০12 

চ08080102+ বিষয়ক বক্তৃতায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। 



৪ রাঁজেন্ত্রলাল মিত্র 

এই প্রয়োজন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা বাঁ সাফল্য অর্জনের জন্য যতখানি, ঠিক 
সেই পরিমাঁণেই দেশের ভবিষ্বৎ এবং জাতিগঠনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 

বিদেশী ভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়েই য়োরোপের সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান 

আয়ত্ত কর] সম্ভব। মধ্যযুগের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে 

য়োরোপে যেমন একদিন গ্রীক-লাতিন ভাষাচর্চা সাহাব্য করেছিল, 

আমাদের দেশে ইংরেজী ভাষাচর্চা অনেকটা যেন সেই জাতীয় ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিল। অব্য য়োরোপের মধ্যযুগ সম্বন্ধে ধারণা আধুনিক 
গবেষণার ফলে অনেকখানি পরিবতিত হয়েছে-_ জ্ঞানবিজ্ঞামের চর্চা 
য়োরোপের মধাযুগেও অব্যাহত ছিল। সেদিক দিয়ে য়োরোপীয় ভাবনার 
সঙ্গে যোগাঁষোগ ভারতবর্ষে আরও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
এনেছে ; দৃষ্টিভঙ্গি তথা মূলাবৌধের পরিবর্তনের পশ্চাতে ইংরেজী ভাষা- 
সাহিত্যচর্চার প্রভাঁন ছিল অনেকখানি | 

বুর্কহার্টের রেনে্সাসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ € ১৮৬০) যদিও আধুনিক 

এতিহাসিক গবেষণায় অনেক পরিমাণে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে,» কিন্তু 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রেনেসীসের সেই প্রাথমিক ধারণার মধ্যেও 
417121২6৮12] 0 4১001004105” একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করেছিল । 

বুর্কহার্ট রেনেস্সীস-স্থাঁপত্য-ভাঙ্ষর্য এনং সাহিত্যকর্সের মধো অতীতের 

যে-পুনক্জ্জীবন দেখেছিলেন, তাঁকেই পরবর্তীকালের এঁতিহাসিকেরা 
উপযুক্ত তথ্যের সাহাযো যুগগত বিশিষ্টতা ও মানসভঙ্গির বৃহত্তর 

পটতৃমিতে তাঁংপর্ষপূর্ণ ব্যাখ্যা দিলেন। বুর্কহার্ট অবশ্য পুরাতত্ব অপেক্ষা 
মানবিকতাকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং ব্যক্তিম্বান্থ্যবাদ তাঁর কাঁছে 

ছিল রেনেসীসের প্রধানতম পরিচয় ।৭ পরবর্তীকালে এরই ফলে 

“হিউম্যানিজম" বলতে মানবতাবাদ রেনেসীসের একমাত্র লক্ষণ হয়ে 
দাড়ালো । অবশ্ঠ “হিউম্যানিস্ট' শব্দটির এতিহাসিক তাংপর্য বুরকহার্টের ও 
জানা ছিল, যার ফলে তার গ্রস্থের একটি পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু 
“ষোড়শ শতাব্দীতে হিউম্যানিস্টদের পতন '৮; এবং, সেখানে তিনি 
“হিউম্যানিস্ট” বলতে সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবী লেখক-ধঁতিহাসিক-দার্শনিক 
বুঝিয়েছেন । 
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“হিউম্যানিস্ট শবটি অধুনা যে-অর্থে বছলব্যবহ্ৃত হয়ে থাকে, 
রেনের্সীসযুগে শব্দটি সে-অর্থে ব্যবহৃত হতো! না। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্যান 
শিক্ষাবিদ চু. 7. 16008107060 তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক 

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের জন্য গ্রীক ও লাতিন 

ক্লাসিকৃসচর্চার প্রয়োজন আলোচনা করতে গিয়ে শেষোক্ত শিক্ষাকে 

17217,2155517555 নামে অভিহিত করেন । উনবিংশ শতাব্দীর অনেক 

এতিহাসিকও শব্দটিকে এই অর্থেই প্রয়োগ করেন। ক্লাসিকাঁল 
শিক্ষাক্রম হিসাবে 17%77215)57755 শব্দটির ব্যবহার নূতন হলেও, 

শব্দটির উৎস প্রাচীনতর লাতিন শব্দ 7227/2/52-র মধ্যে খুঁজে 

পাওয়। যাবে ।128719725625 1 (10000081155) শব্ষের অর্থ ছিল 

প্রীক-লাতিন সাহিত্যচর্চাকারী শিক্ষক ব! ছাত্র। রেনেস্সীসযুগে এই 
লাতিন শব্দটির যথেষ্ট ব্যবহার ছিল; আধুনিক [70008121055 অর্থে 
9%2527:27722175:21£5 শকটির গুচলন সে-সময় দেখ। গেছে । আধুনিক 

এতিহাসিক তথ্যপ্রমাণসহ দেখিয়েছেন, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে, 
এমনকি তার পরে ও 9452 72778722185 বলতে বিশেষ একধরণের 

শিক্ষা ব্যবস্থা বোঝাতো, যার অন্তর্গত ছিল ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্, 

ইতিহাস, কাব্য এবং নীতিশাস্ত্, 'এবং এগুলির চর্চা হতে যুলত প্রাচীন 
লাতিন লেখক এবং কিছু পরিমাণে গ্রীক লেখকদের রচনা! পাঠ এবং 

ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ।৯ 

প্রসঙ্গটি বিস্তারিত আলোচনার কারণ, প্রাচীন সাহিত্য এবং 

পুরাঁতত্বের চর্চা মধ্যযুগে বা অধুনা বিংশ শতাব্দীতে করা হলেও 
রেনেস্গীস যুগে প্রাচীন সাহিত্য-পুরাতত্ব আলোচনার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
ছিল।৯০ প্রথমত, রোনেন্সাসযুগে জ্ঞানের চর্চা অনেক পরিমাণে 

আম্মসমাহিত এবং উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ | দ্বিতীয়ত, গ্রীষ্টধর্ম বিরোধী না 

হলেও রেনের্সাস প্তিতেরা অধ্যাত্-সাধনার উপায় হিসাবে জ্ঞানচর্চা 

না করায় তাদের ক্ষেত্রে প্রসারিত হলো । তৃতীয়ত, আরিস্ততলীয় 

দর্শনের বহু পূর্ববর্তী গ্রীক ভাষা ও সমগ্র সাহিত্যের চর্চ৷ দেখ! দিল 
রেনে্সাসযুগে ৷ চতুর্থত, প্রীচীন সাহিত্যকর্মের প্রতি অন্গরাগ ও 
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্রন্ধা নৃতন সাহিত্যকর্ম স্থষ্টিতে সাহায্য করলো। এই জন্যই আধুনিক 

এঁতিহাঁসিক মন্তব্য করেন, 45 ৪. 155010 0£ 6015 0:08. 117661650, 

০1৪551081 5000165 0০0010120 12 005 17২20981558106 & 107)01৩ 

০10012] 71206 17) 0192 01511159610 0 006 0611090, 24 

9/616 00016 117010096619 1101:50 আ100 105 ০061 12062116500081 

061706770125 ৪00 201)12%2102069) 0022 86 ৪29 €21161 01 

18061 00706 10 006 15150015 ০৫ ৬৬ ০5662100 7.0:০০০.১১ 

আশাকরি, এইবার সহজেই বোঁঝ! যাবে, ফোরোপীয় রেনেনাসের 

ইতিহাসে পেত্রার্ক (১৩০৪-_-১৩৭৪ ), বৌকাঁচিও ( ১৩১৩--১৩৭৫ ) এবং 

এরাজমুসকে (১৪৬৬--১৫৩৬) কেন “হিউম্যানিস্ট' বলা হয়।৯২ 

মানবসংক্রাস্ত সকল বিষয়ে আগ্রহ এবং কৌতুহল নিশ্চয়ই, কিন্ত সেই 

সঙ্গে মনে রাখতে হবে পেত্রার্ক তরুণ বয়স থেকেই প্রাচীন লেখকদের 

পুথি সংগ্রহ এনং অনুলিপি রচনায় কী পরিমাণে আগ্রহ পোষণ করছেন, 

বোকাচি ৪ লাঁতিনে “ইলিয়াড”-অডিসি” অনুবাদ করছেন ( যতই ক্রাটপূর্ণ 

হোক না কেন সে-অন্থবাদ), এরাজমুস শুধু ইউরিপিভিস, গ্ুটারক। 
লুপিয়াস প্রভতির রচনা লাতিনে অনুবাদ করলেন না, সেই সঙ্গে গ্রীক 

ও লাতিন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করলেন, এব" এইজন্যই তাদের 

“হিউম্যানিন্ট' অভিধ। সার্থক। মনে রাখতে হবে, সে-সময়ে কোনে। 

ব্যাকরণ, ভাঁষ।-পরিচয় গ্রন্থ বা! অভিধান ছিল না, পাগুলিপি ব। পুথি 

ছিল ছুষ্পাপ্য, এবং দীর্ঘদিন গ্রীক ভাষাও ছিল তাঁদের অনায়ত্ত__এ- 

অবস্থায় ইতালিতে প্রাচীন সাহিত্যচর্চ। ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং 
শ্রমসাধ্য। ধারা এই কাজে এগিয়ে এলেন তাদের মধো ছিলেন 

০0100-010 ১৪1801 ( ১৩৩১--১৪০৬ ), 2081)006] (0100550109185 

(১৩৫০ ?--১৪১৫ ), [07381000181 (১৩৭০---১৪৪৪), [০০919 
টব 1০০911 (১৩৬৩--১৪৩৭ )১ 09810 79:500191101 (১৩৮০ 

১৪৫৯)।১৩ বলাইবাহুল্য, এদের অনেকে ছিলেন শিক্ষক, রেনে্গাস- 
যুগে নব্য শিক্ষাব্যবস্থা ক্লাসিক্সের চর্চায় সহায়তা করেছে, কিন্ত 
অনেকেই ছিলেন সাধারণ মান্ষ-_ ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী বা রাজনীতিক । 
“হিউম্যানিস্ট” পরিচয় তাই শুধু জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় সীমাবদ্ধ ছিল না, 
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বহুমুখী ব্যক্তিত্বের বিকাঁশেই তা সম্পূর্ণ” ইতালীয়রা যাকে বলতো 
1715 (ইংরেজী ৮1:0০ শব্দের অর্থের সঙ্গে কোনে। যোগ নেই ) 

তারই প্রকাশ এদের মধ্যে, ধাদের অন্য পরিচয় এ (017/)675216 

বা বিশ্বমানব অভিধায় ।১৪ 

অবশ্ঠ উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ইতালীয় রেনে্সীসের আবির্ভাব 

সম্ভব ছিল না। য়োরোপে রেনেন্সাসের পটভূমি রচিত হয়েছে দীর্ঘ 

কয়েক শতাব্দী ধ'রে, তাছাড়া সেখানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক 
অবস্থাও ছিল ভিন্নতর । অন্যদিকে গ্রীক-রোমান সাহিত্য ও শিল্প 
য়োরোপে নবজীবন স্থষ্টিতে যে-ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, ভারতবর্ষে 
সংস্কত-পাঁলি-প্রারত সাহিত্য বা হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্প ঠিক সে-ভূমিকা' গ্রহণ 
করেনি। ভারতবর্ষে যে-পরিবর্তন এসেছিল তা ছিল অনেক পরিমাণে 

আকন্মিক এবং বিশেষভাবেই বহিঃপ্রভাব চালিত। য়োরোপে 

ইতিহাসের চর্চা গ্রীক-রোমানযুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। 
রেনেন্টীসযুগের ইতিহাঁস-চেতনা বিশিষ্টতা মণ্ডিত হলেও, এঁতিহাবঞ্চিত 
নয়। অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চা অভূতপূর্ব 
ঘটনা এবং অনেক পরিমাণে যোরোগীয় এতিহাসিক গবেষণারীতির 

অন্নুসরণ। ফলে ভারতবর্ষে নবজাঁগরণ যে-পরিবর্তনের স্চন! করলে। 

তার মধ্যে পটপরিবর্তনৈর চমংকারিত্ব ছিল, কিন্তু তাঁর বিস্তার ও 

গভীরতা ছিল সীমাবদ্ধ । 

এ-অবস্থায় ফোরোগীয় রেনেক্সীসের হহিউম্যানিস্ট আন্দোলন 

ভারতবর্ষে প্রত্যাশিত নয়। তবু মনে হয়, রামমোহন, বিগ্যামাগর, 

বঙ্কিমচন্দ্র যেন কিয়ংপরিমীণে সেই 178-র অধিকারী, ষ1 তার্দের 
'£রেনে্সাস-মানব* রূপে চিহ্নিত করে। এবং “হিউম্যানিস্ট” পরিচয় 

এ-ফুগে, আক্ষরিক অর্থে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মধোই অনেকথানি দেখা 
যায়। রাজেন্্রলীলের জ্ঞানপিপাসা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, বান্তববুদ্ধি এ 
এতিহাঁসিকবোধ তাকে নিজের যুগেও অসামান্ততা দিয়েছে । এবং 

এইজন্যই উনবিংশ শতাব্দীর দেশী এবং বিদেশী মনীষীরা রাঁজেজ্ুলালের 

প্রশংসায় এত সোচ্চার । 
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রাজেন্্রলালের এঁতিহাসিক কুতিত্ব আমরা দুর্দিক থেকে বিচার ক'রে 
দেখতে পারি, প্রথমত পথিকৃতের ভূমিকায়, ছিতীয়ত প্রভাব *বিস্তারের 

গুরুত্বে এবং স্থায়ী মূল্য নির্দেশে । উনবিংশ শতাব্দীতে রাঁজেন্দ্রলালের 
পথিক্কৎ ভূমিকাই মুখ্য ছিল। ভারতীয় পণ্ডিতের তখনও ইভিহীসচর্চ 
শুরু করেননি । য়োরোগীয় পণ্ডিতেরা তখন ভারতবর্ষের প্রাচীন 

পুরাবৃত্তের অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে পথ প্রস্তুত করছেন। কিন্তু য়োরোপীয় 

পণ্ডিতদের পক্ষে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস গবেষণাঁয় অনেক বাঁধা 

ছিল,__ ভাষাগত, ধর্মগত, সমাঁজগত এবং সর্বোপরি বিজয়ী- 
মানসিকতাগত দূরত্ব (দ্র, “ভারতবিদ্যার্চার ইতিহাস” )। তবু তাদের 

হেয় প্রতিপন্ন করা যায় না। য়োরোপীয় পপ্ডিতদের ভারতচর্চা কখনো 

উদ্দেশ্টযুলক হলেও, অধিকাংশ সময়েই তা ছিল নিছক জ্ঞানলিগ্লা । 

সম্পুর্ণ অজানা একটি দেশের অজান! অতীতকে আবিষ্কার ছিল অত্যন্ত 

ছুরহ। তবু তারা তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করলেন, এ দেশের ভাষা 

শিখলেন, সমাজের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা! করলেন, এবং 
স্বভাবতই এই কাজে তীর! য়োরোপে প্রচলিত এঁতিহাঁসিক গবেষণা- 
রীতি অঙ্জসরণ করলেন। য়োরোপীয়দের কাছে পরবর্তী ভারতীয় 
এঁতিহাসিকেরা তথ্যের জন্য যেটুকু খণী তার থেকে অনেক বেশী খণী 
য়োরোপীয় গবেষণারীতির প্রত্যক্ষ শিক্ষানবীশতার জন্য । বলাবাহুলা, 
এর ভালোমন্দ ছুদিকই ছিল, তবু এ-কথা আজ মানতেই হবে যে, 
য়োরোপীয় এঁতিহাসিকদের তথাসংশ্রহ, তথাবিষ্লেষণ, রচনারীতি 
ভারতীয় এঁতিহাসিকদের এখনও প্রভাবিত করছে। শিলালিপি বা 
মুন্রার গুরুত্ব এবং তার পাঠোদ্ধার, স্থাপত্য-ভাস্বর্ষের মধ্যে ইতিহাসের 
সন্ধান, ভাষাতব্বচর্চার মধ্য দিয়ে অতীতের পরিচয় লাভ নিঃসন্দেহে 
য়োরোপীয়দের ভারতবিদ্াচর্চার প্রত্যক্ষ ফল। সাল-তারিখ, বংশলতিকা 
এবং রাজনৈতিক উত্থান-পতনের বিবরণ হয়তে৷ এই কারণেই ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে । 
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এসিয়াটিক সোসাইটি ছিল সে-যুগে ভারতবিগ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র। 
লৌভাগ্যক্রমে অল্প বয়সেই রাজেন্দ্রলাল এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে- 
ছিলেন এবং য়োরোপীয় গবেষকদের সান্লিধ্যলাভের মধ্য দিয়ে তাদের 
গবেষণ] পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠার স্থযোগ লাভ করেন । বিভিন্ন 
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স্বীকৃতিলাভ করেন, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাক্মূলর 
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ইংরেজী ভাষায় ইতিহীাসচর্চার ফলে য়োরোপে রাজেন্দ্রলাল যে- 
পরিচিতি লাভ করেছিলেন, বাংলাদেশে তা তিনি পাননি । রবীন্দ্রনাথ 
আক্ষেপ প্রকাঁশ করেছেন, “বাংল! ভাষায় তাহার কীতির পরিমাণ তেমন 



১০ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 

অধিক ছিল না এই জন্য দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ে তিনি প্রতিষ্ঠ। লাভ 
করিতে পারেন নাই ।*১৬ ছুঃখের হলেও, সে-যুগে এই ছিল অনিবার্ধ, 

এবং ইংরেজী ভাষায় রাজেন্দ্রলালের রচনাবলী বাংলাদেশের জনসাধারণের 

কাছে অনেক পরিমাণে অপরিচিত থাকলেও, সর্বভারতীম্ম পতিত সমাঁজে 

এই জন্যই তার রচনাবসী স্থদূরবিস্তারী প্রভাব সঞ্চার করতে পেরেছিল । 
এইখানে রাজেন্্লালের জীবনের একটি তথা স্মরণ করা যেতে পারে। 

তিনি প্রথমে বেশ কিছুদিন মেডিকেল কলেজে নিয়মিত পাঠ গ্রহণ 

করেন এবং পরে আইন পড়াঁও শুরু করেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত চিকিৎসক 
বা আইনজীবী হলেন ন! তিনি । সে-স্ময়ে তীর মনে ইতিহাস সম্বন্ধে 
কোনে। আগ্রহ ছিল কিন| জান। যায় না, তবে নিশ্চয়ই এঁতিহামিক 

হওয়ার সঙ্কল্প সে-যুগে তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। এসিয়াটিক 
সোসাইটিতে তিনি একশত টাঁকা বেতনে যখন সহকারী সম্পাদক ও 

গ্রস্থাগারিকের কার্ধভার গ্রহণ করলেন, তখন তা ছিল তাঁর জীবিক! 

মাত্র। পরে দেখা গেল জীবিক। কেমন ক'রে তার সমগ্র জীবনকে 

নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করছে । এব" চিকিৎসাবিছ্ঠা ও আইন শাস্বের 

শিক্ষা অর্থোপাঁজনে সাহাযা ন| করলেও, শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি, 

বাক্ল্যাপ্ডের ভাষায়, 71715 10179915086 ০0619 ৪100 27020101196 

৪6061558105 2090160 1100 60 ৪1001098625 1008129 00800001 

0০910517075 ০098056 ০0 1)015 50055006120 11661281200 

৪1701000811817 125681015.১৯৭ উনবিংশ শতান্ধী ছিল পরিবর্তনের 

যুগ; অস্থির, বিজ্রোহী, সম্ভাবনাময় । স্লে-সময় রাছেন্দ্রলাল যে-কোনো 
ক্ষেত্রেই অশেষ সাফল্য অর্জন করতে পাঁরতেন। তিনি গ্রহণ করলেন 

জ্ঞানচর্চার পথ,__ অনেক দুর্গম এবং বাঁধাসঙ্কুল পথ । য়োরোপীয় গুণগ্রাহী 
প্ডিতেরা একদিকে যেমন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছেন, তেমনি ফাগুসনের 

কাছ থেকে সর্বদ1, এবং ওয়েবারের (4657675) 2০৮ 15, 1879) 

কাছ থেকে তিনি কখনো বিছ্িষ্ট নিন্দাবাদ লাভ করেছেন। আর 

আমাদের দেশেও বিরূপ সমালোচনা! ছিল, রবীন্দ্রনাথ সে-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 

আমার মনে আছে, এই উপলক্ষে তখনকার কালের মহত্ববিদেষী 
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ঈর্যাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে, পণ্ডিতেরাই কাজ করে ও তাহাদের 

যশের ফল মিন্ত্র মহাশয় ফাকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন ।৯৮ এমনকি 

বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্যন্ত রাজেন্্রলালের সংস্কৃত ভাষায় অধিকাঁর সম্বন্ধে 

সন্দেহ পৌষণ করেছেন, এবং তার খ্যাতিকে ব্যঙ্গ করেছেন ।১৯ হেমচন্ধ 

বন্দ্যোপাধ্যায় রাজেন্দ্রলালের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, “অহংত্ব বড 

বেশী, নহিলে হাজার-রাঙ্গার মাথার চুড়ো তুল্য কে উহার 1২০ যশের 

আকাজ্া রাঁজেন্্রলালের ছিল না, এমন কথা বলি না, বরং ইতালীয় 

রেনের্সীসযুগে যশের প্রতি এক নৃতন ধরণের আকাজ্ষার কথা বুর্কহার্ট 

খুব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন-__ কিন্তু রাঁজেন্দ্লালের প্রয়াস- 
প্রযত্ব-নিষ্ঠ।র তুলনায় যশ তিনি অল্পই লাভ করেছেন। রেনের্সীসযুগে 
“অহংত্ব্' বেশী হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল । কিন্ত প্রাথমিক উদ্দেশ্য যাই 
থাঁক না কেন, শেষ পর্যন্ত জ্ঞানচর্চাই উপায় ও লক্ষ্য হয়ে ওঠে । এতিহাঁসিক 

গবেষণায় রাঁজেন্্লালের সাফল্য এবং কৃতিত্ব কতখানি তা] নিয়ে বিতর্কের 

অবকাঁশ থাকতে পারে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বিরলতম ভারতীয় 
কয়েকজনের মধ্যে তিনি একজন, যিনি অন্য জীবিকার কন্ঠ প্রস্তত হয়ে ও, 
অন্যতর ক্ষেত্রে প্রভৃত সাফল্যলাভের স্থযোগ পেয়েও, জ্ঞানচর্চাতেই 

জীবন অতিবাহিত করলেন | পথিকুতের অর্ধাদী তিনি পেয়েছেন, কিন্তু 

সেই সঙ্গে অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষলাভও পথিরুতের ললাটলিপি | 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ভারতবিদ্যাচর্চার স্বর্ণযুগ । নিত্যনৃতন 

শিলালিপি, স্থাপতা নিদর্শন এবং প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হচ্ছে। 

য়োরোপীয় পর্যটক, রাঁজ্কর্মচারী এবং ধর্মযাঁজকেরা এগুলি সংগ্রহ 

করছেন বা বর্ণনা করছেন, এবং কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাহীটিতে 

রাজেন্্রলাল তাঁদের পাঠোদ্ধার ব। বিশদ্দ বিবরণ সোসাহীটর সভায় 

বা পত্রিকাদিতে প্রকাশ করছেন। মনে রাখতে হবে, সেই 

প্রাথমিক প্রয়াস-প্রচেষ্টার মধ্যে তুল ভ্রান্তি অস্বাভাবিক নয়, এবং 

প্রাচীন ভারতবর্ষের সমগ্র কোনো চিত্র তখনও এঁতিহাঁসিকদের কাছে 

স্পষ্ট নয়। প্রতি বছর অল্প অল্প ক'রে জ্ঞানের সীমা বেড়েছে । পাঠোক্কার 
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এবং যুগনির্দেশ নিয়ে নানা বাঁদ-প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে । রাঁজেন্দ্রলাল 

সেই নবাবিষ্ষারের উত্তেজনায় শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন । বঙ্ষিমচন্দ্ 
'নিজের সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন, রাজেন্দ্রলাল সন্বদ্বেও তা অনেক 

পরিমাণে প্রযুক্ত হচ্ছে পারে, “যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগমা 
কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া! প্রবেশ করিতে পারেন, 
আমি সেইরূপ সাহিতা সেনাপতিদ্িগের জন্য সাহিতোর সকল প্রদেশের 

পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গীলার ইতিহাস সঙ্ধদ্ধে আমার সেই 

মন্থুরদীরির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ ।২১ রাছেন্্লীলের নিজের ভাষায়, 
480 00০ 66] (০£েণ1হাত 21015801965). 200 2. 120010015 

190916১২২ এঁতিহাসিক গবেষণার পথিক মাত্রেই কমবেশী 

পরিমাণে “মজুরদারি ক'রে থাকেন, এবং তার যুল্যও অপরিসীম । 
ভারতীয়দের মধ্যে সে-যুগে রাজেন্দ্রলালের প্রায় একক প্রয়াস-গ্রচেষ্ট 
পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে এঁতিহানিক গবেষণার পথ প্রস্তত ক'রে দেয় । 

তার অনেক মতামত পরবর্তীকালে গৃহীত হয়নি সত্য, কিন্ত এতিহাসিক 
গবেষণ। পূর্ববর্তী মতামতের সত্যত্বা পরীক্ষার মধ্য দিয়েই চিরকাল 
অগ্রসর হয়েছে । 

এতিহাসিক গবেষণার প্রথম অধ্যায় বিশেষ তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের 

মধোই সীমাঁবদ্ধ। পরবতীকালে সেই বিশেষ তথ্য অবলম্বনেই একটি 

সম্পুর্ণ চিত্র রচনা সম্ভব হয়। রাজেন্দ্রলালের স্থাপত্য-ভান্বর্য বা 

রাজনৈতিক ইতিহাসযূলক প্রবন্বগুলির মধ্যে এই সম্পুর্তা নেই। 
আবার প্রিদ্সেপ-কানিংহামের মতো এতিহাসিক ও ভৌগোলিক গবেষণার 

ক্ষেত্রে নৃতন দিগন্ত রাঁজেন্দ্রলাল আবিষ্কার করেননি । এ-ক্ষেত্রে তিনি 
প্রিন্সেপ-কানিংহামের পদ্দান্টসরণ করেছেন। কিন্ত তাতেও রাঁজেন্জলালের 

গৌরব হ্াসপ্রাঞ্চ হয় না, কারণ সে-যুগে আবিষ্কারকের মহিমা বধিত 

হয়েছে আলোচকর্দের একাগ্র অভিনিবিষ্ট ব্যাখ্য।-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে । 

রাজেন্দ্রলাল হয়তো নৃতন কিছু আবিষ্কার করেননি, কিন্তু সগ্যাবিষ্কৃত তথ্য- 
পুঞ্নকে য়োরোপীয় এতিহাসিক পদ্ধতিতে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বিচার 

করতে শিখেছেন, এবং এই বিচার-বিশ্লেষণের মৃল্যও কম নয়। 



প্রস্তাবনা ১৩, 

রাজেন্দ্রলালের এঁতিহাসিক বিশ্লেষণী-মন, তথ্যনির্ভরতা, ঘুক্তিপারম্পর্য, 

সত্যনিষ্ঠা এ-যুগেও এতিহাসিকদের শ্লাঘাঁর বস্ত। রাঁজেন্দ্রলাল সম্পাদিত 
স্কৃত ও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে মন্তবা করতে গিয়ে বিলাতের রয়াল 

এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে তাই একজন লিখেছেন, 115655 ০11৪, 
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স্থতরাং পরবর্তীকালে উইপ্টারনিজ যখন রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত 
“ললিতবিস্তর”-কে 565 0115 বা 17652715726 887715 
17161217501 12721 গ্রন্থে তার কোনো মতকে 5::0109005 8681৩- 

0018২৪ বলেন, বা কাওয়েল-নেইল “দিব্যাবদান” সম্পাদনাকালে২৫ 
রাজেকন্্লাল-প্রদত্ত পাঠ গ্রহণ করেন না,__ তখন তাঁর জন্য রাজেন্্রলালকে 

দায়ী করা অন্যায় হবে। মনে রাখতে হবে, রাজেন্্রলালের প্রাথমিক 

এই প্রচেষ্টাগুলির অসম্পূর্ণতার জন্য দায়ী একাধিক পুখির অভাব এবং 

ভ্রাস্তিসংকুল কয়েকটি পুথির উপর নির্ভরতা, যা সে-সময়ে ছিল 
অনিবার্ধ । অন্যদিকে রাজেন্দ্লালের ভ্রান্তি পরবর্তীকালে এতিহাসিকদের 

সত্যতা নির্ধারণে অধিকতর সাহাঁধা করেছে, এবং সে-জন্য এ-যুগের 
এতিহাসিকের! পথিরুং রাঁজেন্দ্রলালের কাছে খণী। 

ভারতবর্ষে ইতিহীসচর্চার হুচন। এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল 

থেকে ধরা হলেও, ভারতবাসীর মধ্যে এ-বিষয়ে আগ্রহ জেগেছে অনেক 

পরে। বাংলাদেশে রাজেন্দ্রলাল, এবং বাংলার বাইরে ভাউ দাজী, রামক্ 
গোপাল ভাগ্ারকর, ভগবান ইন্দ্রজী প্রভৃতি কয়েকজন ছিলেন 

ভারতবিগ্ঠাচর্চার আদিষুগে প্রথম ভারতীয় পুরাতান্বিক। বলাবাহুল্য, 
এ'দের প্রভাব অনতিপরবর্তী ভারতীয় এঁতিহাঁসিক ও গবেষকদের 



১৪ রাজেন্জলাল মিজ্র 

উপর প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে ইতিহাসচর্চার মুলে 
বঙ্কিমচন্দ্রের গ্ররৌচন। ছিল সবাধিক। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাংলাদেশের 

ইতিহাস রচনার কথা ভেবেছেন, এবং যদিও তিনি সে-গ্রস্থ শেষ পর্যস্ত 

লিখে উঠতে পারেননি, তবু বিচ্ছিন্ন একাধিক প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর সংকল্প 
ও সামর্থ প্রমাণিত হয়েছে । ১২৮১ সালের মাঘ মাসের “বঙ্গদর্শন” 
পর্জিকায় “লাঙ্গীলার ইতিহাস প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন) “এক্ষণে 

বাঙ্গলর ইতিহাসের উদ্ধার কি অলম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। 
কিন্ধ সে কার্ষে ক্ষমতাবান্ বাঙ্গালী অতি অল্প। কি বাঙ্গালী, কি 

ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্ষের যোগা, তিনি ইহাতে 

প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের 
পুরাবৃত্ত উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম 
স্বীকার করিবেন, আমর। এত ভরস। করিতে পারি না।” বস্কিমচন্দ্রের 

আক্ষেপের কারণ, রাজেন্দ্লাল বাংল!দেশের ইতিহাস নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো 
গ্রন্থ রচনা করেননি । অবশ্য পাল-ও সেন-যুগ সথ্ন্ধে রাজেন্ত্রলালের 
গ্রবন্ধাটি বঞ্ষিমচন্ত্র বারংবার উল্লেখ করেছেন ; “বাঙ্গালার কলঙ্ক” ( “প্রচার”, 

শ্রাবণ ১২৯১) প্রবন্ধে তিনি রাজেন্দ্রলালের মতামত বিস্তারিতভাবে 

আলোচন! করেছেন, পণ্তিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালবংশীয় 

এবং সেনবংশীয় রাঁজ।দিগের সম্বন্ধে যে সকল এঁতিহাসিক তত্ব আবিষ্কৃত 

করিয়াছেন, আঁঘাদের মতে তাহা অথগ্তনীয়। কোন ইউরোপীয় বা 

এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোযোগী হন নাই । কেহই তাহার 

মতের সংপ্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। আমরা জানি যে, তাহার 
মত সকলের গ্রাহ হয় নাই ; কিন্ত বাহার! তাহার প্রতিবাদী, তাহাঁরা 
এমন কোন কারণ নিদ্ধীরণ করিতে পারেন নাই, যাহাতে সত্যানুসন্ধিৎনু 

ব্যক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহ করিতে সম্মত হইতে 

পারেন। গথ. কর্তৃক রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেৎ ও দ্বিতীয় মহম্মদ 

গ্রীক সামাঁজ্য বিজিত করিয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত 

এতিহামিক, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক আবিষ্কিত সেন-পাঁল-সম্বাদ 
আমরা তেমনি নিশ্চিত এভিহামিক মনে করি । এছাড়া বন্গিমচন্দ্রের 



প্রস্তাবন! ১৫ 

আরও কয়েকটি প্রবন্ধে (“বাঙ্গালার ইতিহাস সন্বদ্ধে কয়েকটি কথা?, বক্কে 

ত্রাঙ্মণাধিকার? ) রাজেন্জলালের মতের সমর্থন আছে । রাজেজ্জলালের 

এতিহাসিক গবেষণার প্রতি এই শ্রদ্ধা “বঙ্নদর্শন”-এর লেখকগোষ্ঠীর ২৬ 

মধ্যেও সঞ্চারিত হতে দ্েখি। হেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ রাজেন্্লালের 

প্রভাব নির্দেশ কালে বিশেষভাবে রাজরুঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের €১৮৪৫_-৮৬ ) 

নামোল্লেথ করেছেন।২৭ বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসিত নব্বই পৃষ্ঠার “প্রথম শিক্ষা 
বাঙ্গালার ইতিহাস” (১৮৭৫) গ্রন্থে নয়, “ব্জগদর্শন”-এ প্রকাশিত রাজরু্জের 

অধিকাংশ মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে “নান। প্রবন্ধ” (১৮৮৫) গ্রস্থে; 

এবং রাঁজকুষ্ণ 'এতিভাঁসিক ভ্রম, “প্রাচীন ভারতবধ”, শ্রীহষ” 

'ভারতমহিমা” প্রভৃতি প্রবন্ধে স্পষ্টতই রাজেন্দ্রল।লের অনুসরণ করেছেন । 

সংস্কত পুরাণসাহিত্য ও বিদেশী এঁতিহাসিক গবেষণাকে রাঁককৃষঃ 

পুরোপুরি কাজে লাগাতে পেরেছিলেন ৷ রামদাস মেন ও ( ১৮৪৫-__৮৭ ) 
“বঙ্গদর্শন”-এর লেখক ছিলেন। সে-যুগে বাঙালী এঁতিহাসিক ও 

পুরাতাত্বিকদের মধ্যে রাজেন্দ্লালের পরই রামদাঁস সেনের নাম করতে হয়। 

রামদাসের “এতিহামিক রহস্ত্য”-এর (তিন খণ্ড) ১৮৭৪১ ১৮৭৬১ ১৮৭৯) 

অনেকগুলি প্রবন্ধ রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত “রহশ্যসন্দর্ভ” পত্রিকায় প্রকাশিত 

হয়। “বৌদ্ধধর্ম, “শাক্যসি'হের দিখ্িজয়”, 'পালিভাঁষ! ও তৎসমাঁলোচন,, 

'শালিবাহন, বা সাতবাহন নৃপতি”, “বৌদ্ধজ/তকগ্রস্থ' প্রভৃতি প্রবন্ধে 

রাজেন্দ্রলালের প্রভাব অনুভব করা যায়। ভারত রহন্য” ( ১৮৮৫ ) 

্রস্থটিতেও রাজেন্দ্রলালের মতোই রাম্দীস প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক 

রীতিনীতির পরিচয় দিয়েছেন। তবে রাঁমদাস অধিকাংশ প্রবন্ধ বাংলা 
ভাষায় লেখার ফলে বিদেশী পণ্ডিতদের কাছে তেমন পরিচিতি লাভ 

করেননি । সমসাময়িক পত্রিকায় ছুজনের তুলনাশ্ত্রে তাই মন্তব্য 
করা হয়, 4১5 22 €212250 ৪20 10061801680165 30070618001 

[1001917) 21000310655) 106 (18100 1085 9612) 1185 1509 61181 10 01515 

০০এাএপাড) আ10) 0176 5100516 65:021016102 01 101 1২81০100191918 

৬1108, 306 :176 15) হা 0106 1557960) ৪. 8168061 02175668000: 

€০ 1015 ০200005 00212 6৮67 [00 11108. 1010 10515 
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৪0017081181) 30285 815 ৪. 588160 1১0০015 00 (1১056 1১0 

1090৬ 006 77081157101 [২817 1085 9188 21300021181 

71101089216 0021 00 013052 13০ 100৬ 0015 130172811) ৪৪ 

611] ৪3 01956 7100 1:2০ 8:051190.২৮ “বঙ্গদর্শন”এর আর 

একজন লেখক প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (1--১৯০০ ) ধার “বাল্সীকি ও 
তংসাময়িক বৃত্তান্ত” সে যুগে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল । প্রফুল্লচন্দ্রের 
“শরীক ও হিন্দু” গ্রন্থ সমসাময়িক বিতর্কের ফল। রাজেন্্লালের 
এঁতিহাঁসিক পদ্ধতি তিনি গ্রহণ না করলেও, যুগগত প্রভাব তার মধ্যে 
লক্ষ্য করা যায়। 

এতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলীলের যোঁগা শিষ্য নিঃসন্দেহে 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ( ১৮৫৩--১৯৩১)। হরপ্রসাদও “বঙ্গদর্শন"-এর অন্যতম 

লেখক ছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটিতে হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের 

সহকারী হিসাবে দীর্ঘকাল কাঙ্জ করেছেন (সম্ভবত ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ 
থেকে )। 772 52752£7£613542171856 18672626০02 19121 

গ্রন্থের ভূমিকার রাজেন্দ্রলাল হরপ্রসাদের কাছে বিশেষ খণ স্বীকার এবং 
অশেষ প্রশংসা করেছেন । সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ ও তালিকা সম্পাদনের 

কাজ রাজেন্দ্রলালের অবর্তমানে হরপ্রসাদ শান্মীর উপরই এসে পড়ে । 

রাজেজ্জলাল 1798065 07 527572756 211278507105-এর ১ম 

খণ্ড ১ম ভাগ ১৮৯০ পর্যন্ত প্রকাশ করেন; ১ম খণ্ড ২য় ভাগ ১৮৯২ 

থেকে হরপ্রসাদ প্রকাশের দায়িত্ব নেন। শান্্ী মহাশয় এই প্রসঙ্গে 
লেখেন, 7106 00009096101 50115001097. 50809 2৮ 01:65$6176 ৪ 

11) 2643 01 07655 3১ 156 ০1০ ০01165066৮5 00 11105001905 

71606063801 [২৪18 [২81৩0019191 105, 1.1... 0.1. দা, 

৪10 011০ 1656 95 1005 1)00901৩ 5616.” ২৯ রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 

রাজেন্জ্লাল এবং হরপ্রসার্দের মধ্যে তুলনাস্থত্রে মন্তব্য করেছেন, “আমার 

মনে এই দুইজনের চরিত-চিত্র মিলিত হয়ে আছে। উভয়েরই অনাবিল 
বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাগ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল 
পারদশিতা,_ যে কোনে বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল 



প্রস্তাবনা ১4 

্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন ক'রে দিতেন । জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার 
সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে 
তাদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণ[লী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষ 
লাভ করেছিল ।”৩০ সাদৃশ্ত নান! ক্ষেত্রে-_- সংস্কৃত পুরাণ এবং সাহিত্যের 
প্রতি দুজনেরই গভীর আকর্ষণ, যদিও সাহিত্যরসাম্বাদনের ক্ষমতা! 
হরপ্রসার্দের তুলনায় রাজেন্দ্রলীলের কম; বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রের প্রতি 
হরপ্রসার্দের কৌতুহল এবং নিষ্ঠাপূর্ণ গবেষণ! অনেকখানি রাঁজেন্্রলালের 

কাছ থেকে পাওয়া; “পাথুরে প্রমাণের উপর হরপ্রসাঁদের নির্ভরতা কম 
ছিল না, তবে রাজেন্দ্রলাল অনেক বেশী পরিমাণে সেই জাতীয় প্রমীণের 
উপর নির্ভরশীল, ঘাঁর ফলে শিলালিপি বা! মুদ্রা পাঠোদ্ধার, সাঁল-তারিখের 
স্থ্ম ফারাক নিয়ে তর্কবিতর্ক, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অনুসন্ধান ও স্বাতন্্র্য- 

নির্দেশ ইত্যাদি নিয়ে রাজেন্দ্লাল অনেক বেশী ব্যস্ত; অন্যদিকে 
হরপ্রসাঁদের রচনায় ইতিহাসের স্বাভাবিক পারম্পর্যের অনুসরণেই এসেছে 
সম্পূর্ণতর দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্যবিশ্লেষণ থেকে শুরু ক'রে সামাজিক ও ধর্মীয় 
পটভূমিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস ব্যাখ্যার চেষ্টা। প্রসঙ্গত মনে রাখ৷ 
দরকার, হরপ্রসার্দ ছিলেন প্রকৃত সাহিত্যিক, ষ! রাঁজেন্্লাল কোনোদিন 
ছিলেন নী, ফলে ছুজনের রচনাভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য ছিল অনিবার্ষ । 

রাঁজেন্দ্রলালের প্রতি হরপ্রসাদ শান্সীর শ্রদ্ধাবোধ একাধিক স্থানে প্রকাশ 

পেয়েছে ; রাজেন্্ল'লের জীবতকাঁলে বাংলাসাহিত্য পর্যালোচনাকালে তার 

মস্তবা, "ইহার বিবিধার্থ সঙ্গ_হ বাংলাদেশের সর্বপ্রধান সর্বপ্রথম সাময়িক 
পত্রিকা। বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে ইনি নিজে দক্ষাগ্রগণ্য, বাঙ্গালার মঙ্গলের 

জন্য ইহার চেষ্টারও কিছু মাত্র ত্রুটি নাই। ইনি বরণেকুলার লিটরেচর 
সোসাইটি এবং স্কুল বুক সোসাইটির অন্যতম সভ্য হইয়া কত গ্রস্থকাঁরকে 
যে উৎসাহ দিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে। কিন্ত ইনি বাঙ্গালা 

ছাড়িয়া এক্ষণে ইংরেজী লইয়৷ অধিক ব্যস্ত হইয়াছেন। এত বড় লোঁক 
বাঙ্গালার লেখক হইলে বারঙ্গালার যে উপকার হইত তাহা হুইল 
না, এজন্য আমরা দুংখিত সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি ভারতের 

প্রাচীনতত্ব আবিষ্ষার করিয়৷ বাঙ্গালার যেরূপ গৌরববৃদ্ধি করিক্সাছেন, 
৬ 
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তাহা আর কোন একজন লোক বা একটি সোসাইটির - ছারা হয় 
নাই ৩৯ 

রাঁজেন্্রলালের সমসাময়িক এবং অনতি-পরবর্তী এতিহামিকেরা 
অনেকেই তার রচন! থেকে বহু উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। সমসাময়িক- 
কালে য়োরোপীয় এতিহাসিক ধারা রাজেন্দ্রলীলের মতামত আলোচনা 

করেছেন এবং তার কাছে কৃতজ্ঞত। স্বীকার করেছেন, তাদের কথা৷ 

বর্তমান গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে । রোপার লেব্রিজ 
ভার 21 2259) 178002552010 £0 07612858019) &ে 36908৮21919 01 

18188] (১৮৭৪) গ্রন্থের ভূমিকায় হিন্ূযুগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে 

রাঁজেন্্রলীলের কাছে খণ স্বীকার করেছেন । রমেশচন্দ্র দত্তের ( ১৮৪৮-_ 

১৯০৯ ) উপর রাজেন্দ্রলালের প্রভাব আরও অনেক ব্যাপক এবং তাৎপর্য- 

পূর্ণ মনে হয়। রমেশচন্দ্র তার প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস রচনায় 
রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধা্দি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন; পরবর্তীকালে তিনি 
লিখেছেন, এ 916 0015 ০9০০9100150 ৪০10)012081076 105 

85৪6 £50666017658 0০ 01638 ৮০1011068) (যথ। 1%4০-2797%5-এর 

প্রবন্ধাবলী এবং উড়িস্যা ও বুদ্ধগয়! সংক্রান্ত গ্রন্থ )1॥ ড/710108 005 

011 0. 077/2152218017% £%:27501677 11৮2.১৩২ রাঁজেন্দ্রলালের কাছে 

পরবর্তী এঁতিহাসিকদের সবচেয়ে বেশী খণ, তার সংস্কৃত পুথি সংগ্রহের 

তালিকার জন্য । রমেশচন্দ্র তো! বটেই, এমনকি বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্্ 
রায়ও (১৮৬১--১৯৪৪) তার £ 122851079 ০01 1727211 07677151 

€(১৯০২-০৯) রচনাকালে রাজেন্দ্রলালের সাহায্য গ্রহণ করেছেন ।৩৩ 

প্রফুল্লচন্দ্র রাঁয় তার আ্মজীবনীতে লিখেছেন, “105 ড71101285 ০: 

51800118 01)015015, 88106101 02 ৬1101161210 1015 ৪8০ 2150 ০0: 

[২.8100085 ১218 08 0106 8£2 01 %9119858 20০১ 16160 00 515০ 206 

1 0126101211691) 06206, [60517000105 105৮1 76 00606101860 

11616 0080 006 8100165 21 01)6 17112276762 52788727275 

[২9021501918] 10108 02 006 961) 08193 01 1360£81১ 10 0১6 

1155 সা: 20:50015015 178 0015 117.৩৪ রাজেন্ত্রলালের 
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প্রাকৃত-ভূগোল, ভূতত্ব, জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলীও প্রফুল্পচন্্রকে 

বিশেষভাবে আকুষ্ট করেছিল ।৩৫ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদদ থেকেই ক্রমশ বাংলাদেশে ইতিহাস 
রচনার একটি স্বতন্ত্র প্রেরণ। প্রবল হয়ে ওঠে । রাজেন্দ্রলালের ইতিহাস- 
চর্চার মধ্যে ছিল নিছক জ্ঞানপিপাস!, সত্যাবিষ্ষারের আগ্রহ । কিন্ত 

অনতিপরে ইতিহাঁসচর্চায় ষে-প্রচণ্ড গতিবেগ এল, তার পশ্চাতে ছিল 
নবোখিত দেশাত্মবোধের উন্মাদনা । হয়তো বস্কিমচন্দ্রেরে এতিহাসিক 

প্রবন্ধগুলির মধ্যেই এর বীজ ছিল, কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই জাতীয় 
গৌরব প্রমাণের আকাঙ্ষা, বর্তমান দৈন্য বিস্বাতির উপায় হিসাবে 

অতীতমুখিতা, ব্বদেশকীতির স্মরণে আত্মস্লীঘ! ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠলো । 
দুদিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তা ছিল ; প্রথমত, এরই ফলে জনসাধারণের 
মধ্যে ইতিহাস পাঠের আগ্রহ দেখা দিল; দ্বিতীয়ত, উদ্দেশ্ঘূলক রচন! 
বলেই এফুগের এঁতিহাসিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে একটি সমগ্র দৃষ্টিভজি 
প্রকাশ পেল। [বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, “কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে 

গেলে সেই দেশের প্রকৃত যে ধ্যান তাহ। হৃদয়ঙগম কর] চাই ।” (“বাঙ্গালার 

ইতিহাসের ভগ্নাংশ? )। রবীন্্রনাথও লিখলেন, ইতিহাসের পথ বাহিয়। 
ভারতবর্ষকে ঘ্দি আমরা সমগ্রভাবে দেখিতে পাই আমাদের লজ্জা পাইবার 
কারণ ঘটিবে না ।” (“এ্রতিহাসিক চিত্র” )। ] বলাবাহুল্য, রাজেন্্রলালের 

যুগের সঙ্গে এ-যুগের পার্থক্য সুস্পষ্ট। 

এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ এতিহামিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ( ১৮৬১---১৯৩০ ) 

তার “সিরাজদ্দৌলা” € ১৮৯৮ ) গ্রন্থে অন্ধকুপ হত্যার কলঙ্ক দূর করলেন। 
তাঁর “মীরকাসিম” (১৯০৬) গ্রন্থটির মধ্যেও দেশাত্মবোধের প্রত্াক্ষ 

প্রকাশ । অক্ষয়কুমারের “উ্রতিহাসিক চিত্র” (১৮৯৯ ) ত্রৈমাসিক পত্রের 

প্রশংসায় রবীন্দ্রনাথ উচ্ছৃসিত, কারণ ““এঁতিহাসিক চিত্র” ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের একটি স্বদেশী কারখানাম্বূপ খোলা হইল। এখনো ইহার 

নু ও ৩ ৯১ 
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মূলধন বেশি জোগাড় হয় নাই, ইহার কল-বলও স্বপ্প হইতে পারে, 
ইহার উৎপন্ন দ্রব্য ও প্রথম প্রথম কিছু মোটা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্ত 

ইহার দ্বারা দেশের যে গভীর দৈন্ত-_ ঘে মহৎ অভাবমোঁচনের আশা 
কর! যায় তাহা বিলাতের বস্তা! বস্ত! সুক্ম ও স্ুনিমিত পণ্যের ছার! 

সম্ভবপর নহে ।”৩৬ 

এঁতিহাসিক উপন্যাসের সুচন! হয়েছিল বঙ্ধিমচন্জ্রের হাতে ; ক্রমশ 

এইযুগে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠলো রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসারদ শাস্ত্রী, 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায়। শুধু তথ্যসংগ্রহ ব৷ ইতিহাঁস রচনা 
ক'রেই এঁতিহাসিকদের দায়িত্ব শেষ হলো না, তাকে জনপ্রিয় ক'রে 

তোলাও প্রয়োজন । সেজন্য ইতিহাসকে সাহিত্য রপাশ্রিত হয়ে 

উঠতে হলো । নিখিলনাঁথ রায়ের ( ১৮৬৫--১৯৩২ ) “মুশিদীবাদ কাহিনী” 
(১৮৯৭) এই জাতীয় গ্রন্থের সুন্দর নিদর্শন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ “সিরাজন্দৌলা” 

এবং “মুশিদাবাদ কাহিনী”র প্রশংসা সত্বেও সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, প্রথম 

্রস্থটিতে “কিঞ্চিৎ অধৈর্য ও আবেগ" প্রকাশিত হয়েছে, দ্বিতীয় গ্রস্থটিতে 

লেখক যেখানে 'অলঙ্কারপ্রয়োগের প্রয়াস পাইয়াছেন সেখানে তাহার 
লেখার লাবণ্য বৃদ্ধি হয় নাই, পরন্ত তাহা ভারগ্রস্ত হইয়াছে ।”৩৭ 
রাঁজেজ্লালের এঁতিহাসিক প্রবন্ধীবলীর সঙ্গে পার্থক্য প্রদর্শনের জন্যই 
বর্তমান প্রসঙ্গটি উখিত হলো । 

অবশ্ঠ রজনীকান্ত গুপ্ের (১৮৪৯-__-১৯০০ ) “সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস” 

(১৮৭৯-১৯০০ )ও “বাঙ্গালার ইতিহাস” (১৮৯৯), রাখালদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের ( ১৮৮৬--১৯৩০ ) 17762212507 7327£21 (১৯১৫) ও 

“বাঙগালার ইতিহাস” (১৯১৫-১৭), কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

“বাংলার ইতিহাস নবাবী আমল” (১৯০১) ও “মধ্যযুগের বাংলা” (১৯২৩), 

এবং সর্বোপরি রমা প্রসাদ চন্দের “গৌড়র(জমাল1” (১৯১২) ও “গৌড়লেখ- 

মালা” (১৯১২) নিঃসন্দেহে তথ্যমুলক বিশ্লেষণধ্মী রচনার নিদর্শন । 
এই গ্রস্থগুলির মধ্য দিয়েই রাজেন্দ্রলালের পরোক্ষ প্রভাব বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমপাদ পর্যন্ত প্রবাহিত । 

পরবর্তীকালে ইতিহাস রচনার ধারা আবার পরিবতিত হয়েছে ।৩৮ 
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কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে সে-আলোচনার প্রয়োজন নেই । রাজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ 

প্রভাব বহুদিন পূর্বেই অবসিত, পরোক্ষ প্রভাবও আর নেই বললে চলে । 
ইতিহাসচর্চার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক এবং অনিবার্|। আকরগ্রন্থ হিসীবে 
রাজেন্দ্রলালের অনেক প্রবন্ধ এবং বিশেষত সংস্কৃত পুথির তালিকা আজও 

এতিহাসিকেরা ব্যবহার ক'রে থাকেন । এর দ্বার! রাঁজেন্দ্রলালের আজীবন 
ইতিহাসচর্চার ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় না, বরং এঁভিহাঁসিক গবেষণার প্রতিটি 

পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই তার প্রাথমিক প্রয়াস সার্ঘকতর হয়ে উঠেছে । 
অতীতের অন্ধকার জগংকে আলোকিত ক'রে তোল, তথ্য অন্বেষণের 

মধ্য দিয়ে সত্যকে উদ্ঘাটিত করাই ছিল রাঁজেন্্লালের জীবনের ব্রত ; 
আধুনিক গবেষণায় সেই অতীতের পটভূমি উজ্জলতর হয়ে উঠেছে, নৃতন 
আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসচর্চা এ-যুগে 
সার্থকতা লাভ করেছে । 

রাজেন্্রলালের জীবৎকালেই তার পরিচয় দিতে গিয়ে একজন কবি 
লিখেছেন, 

“বিজ্ঞেন্্র রাজেন্দ্লাল বিজ্ঞান-আধাঁর, 

বিলাত পর্যন্ত খ্যাতি হয়েছে বিস্তার; 

ভূতপূর্ব-বিবরণে দক্ষতা অক্ষয়, 

ক্ষত্র-বংশে তুলেছেন সেনরাজচয়, 

রহস্তাসন্দত-পত্র-যোগ্য-সম্পান্ক, 

পিতৃহীন ধনশালী শিশুর শিক্ষক | ৩৯ 

প্রধানত এঁতিহাঁসিক এবং পুরাতাত্বিক রূপেই রাঁজেন্দ্লাল পরিচিত 
হলেও, সে-ই তাঁর একমাজ্র পরিচয় নয়। বাংলা ভাষা! ও সাহিত্যের 

ইতিহাসেও তিনি চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবেন “বিবিধার্থ সঙ্গ হ” ও “রহস্য 
সন্দর্ড”-এর সম্পাদক রূপে । যদিও তিনি কোনে! অর্থেই সাহিত্যিক 
ছিলেন না, তবু মাতৃভাষার প্রতি মমত! এবং আকর্ষণ তাঁকে বাংলা 



২২ রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র 

মাসিকপত্র সম্পাদনা, পরিভাষা নির্মাণ এবং বিগ্যার্থী তরুণদের জঙ্ক 

নানাধরণের পুস্তক রচনায় প্রবুদ্ধ করেছে । বিশেষত বাঁংলায় বৈজ্ঞানিক 

পরিভাষা! রচনায় তাকে ভারতবর্ষে পথিকুতের মর্ধাদ। দেওয়া ঘায়। 

সাহিতা সমীলোচনার ক্ষেত্রেও তিনি আদর্শ স্বাপন করেন, যা বহু 
পরিবর্তনের মধা দ্রিয়ে হলেও আজও অব্যাহত আছে । 

অন্যদিকে রাঁজেন্দ্রলালের বহুমুখী কর্মপ্রয়াস শুধু জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা 
ও পুস্তক প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ন1, উনবিংশ শতাব্দীর 
ছিতীয়ার্ধের যাবতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ 
গ্রহণের মধ্যে বিস্তারিত ছিল। ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েসনে তিনি 
দক্ষ রাজনীতিকের মতোই গভর্ণমেণ্টের কাজের সমালোচনা করেছেন এবং 

দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য নান! প্রস্তাব দিয়েছেন। অর্থনৈতিক সমস্থা 
নিয়েও তিনি চিন্তা করেছেন। পাঁপ্ডিত্য এবং জ্ঞানান্ুশীলনের জন্য ইংরেজ 

গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে তিনি প্রভূত সম্মান অর্জন করলেও তাঁর দেশ- 

হিতৈষী চিন্তাধারা এবং বক্তৃতার্দির জন্য সাধারণভাবে ইংরেজদের কাছ 
থেকে তাঁকে বহু তিক্ত সমালোচনা এবং বিছ্ষপূর্ণ আক্রমণ লাভ করতে 
হয়েছে । ডক্টর পেটারসন্ সঙ্গতভাবেই মনে করেছেন, [২918 
[81215018191 11) 1205 00111005010 100 ৪1295 160০61%6 £:017 

[5051151) ০110105 006 ০০001065581) 00155106186101) 00 ৮/1)101) 

1915 10010655 ০£ 00100522180. 1)15 06%০90100. (০ 168100106 

€[0101৩0 1)100.78) বেখুন সোসাইটি, স্কুল অফ ইগ্ডান্্রী এগড আর্টস, 

সমাজোন্নতি বিধায়িনী হুহদ সমিতি প্রতি সংস্থার সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে তিনি বিপ্লবী ছিলেন 
না, উনবিংশ শতাব্দীর উপযোগিতাবাদ এবং ব্যবহারিক বুদ্ধি তাকে অনেক 
ব্যাপারে সত করেছে । য়োরোপীয় রেনেসসযুগের সমাজতাত্বিক 
তাৎপর্য ব্যাখ্যায় জার্মান এতিহাসিকও মন্তব্য করেন, 4 ০610917 
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£5৪$072৪৯ কিম্তু সামাজিক উন্নতির প্রতিকূলত। রাজেন্দ্রলাল 

কখনে! করেননি। কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার হিসাবে এবং 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হিসাবে তিনি সর্বদাই অন্যায় এবং 
অসত্যের প্রতিবাদ করেছেন। মিথ্যাচার এবং কলুষতার বিরুদ্ধে তার 
দৃপ্ত সংগ্রাম সে-যুগে তাকে সকলের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র 

করেছিল। ভোলানাথ চন্দ্র যিনি ব্যক্তিগত ভাবে রাজেন্দ্রলালকে পছন্দ 
করতেন না, তিনিও রাঁজেন্ত্রলালের চরিত্রের দৃঢ়তা ও সংষমের প্রশংসা 

করেছেন ।৪২ কবির ভাষায় রাজেন্দ্রলীল ছিলেন *]1)6 10:8৮656 

০8176811) 01 1815 01106 8170 0181).8৩ 

মানুষ হিসাবে রাজেন্দ্রলাল কেমন ছিলেন তা! নিয়ে মতান্তর আছে। 
ভোলানাথ চন্দ্র তাকে “সবজান্তা' ব'লে ব্যঙ্গ করেছেন এবং নিজের শক্তি 

অপেক্ষা অধিকতর উচ্চাভিলাষের কথা বলেছেন। তাঁর সম্বন্ধে আর 

একজন বলেছেন, ০5৪101016 ০৫6 706155৮2121005 1) 0065 [00115001 

06 10701650865 10170617 019800110165) 1)6 585 180£1015 

8180 01117:51501006১ 75012 0558160. 0) 1060.78৪ কথাটির মধ্যে 

আংশিক সত্যতা! থাকলেও, অনেকখানি অতিশয়োক্তি এবং মিথ্যাও জড়িয়ে 
আছে এর মধ্যে । নানা ধরণের বিতর্কে রাঁজেন্দ্লালকে অংশ গ্রহণ 

করতে হতো; এবং তার ফলে কখনো কখনো তার রচনায় সামান্য 

উত্তেজনার প্রকাঁশ ঘটেছে। কিন্তু তার বিতর্কমূলক রচনা পড়লে, 
এমনকি ফাগু সনের অসহিষ্ণু তিক্ত আক্রমণের প্রত্যুত্তরে পর্যস্ত, কখনো 
মনে হয় ন। তিনি যুক্তি-বিরহিত মাত্রাহীন উত্তেজনা! প্রকাশ করেছেন। 
অসৌজন্য প্রকাশ তাঁর স্বভাঁববিরুদ্ধ। 'অহংত্ব* হয়তো প্রবল, কিন্ত 
য়োরোঁপীয় গবেষকর্দের সঙ্গে মতবৈষম্যের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন ছিল। 

রাজেন্দ্রলালের সহৃদয়তার কথ] রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বলেছেন । 

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, “রাজেন্দ্রলাল কথোপকথনে যেমন হাস্ত- 

পরিহাস, ব্যঙ্গবিদ্রপ ছড়াইতেন, তেমনই নানা বিষয়ে সংবাদ ও মত ব্যক্ত 
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করিয়! লোককে আকুষ্ট ও চমতকৃত করিতেন। তিনি যখনই কোন 
বিষয়ের আলোচনা করিতেন, তখনই তাহার অসাধারণ ম্মরণশক্তি 
লোককে বিম্মিত করিত। তিনি সামাজিক ও বন্ধুবংসল ছিলেন। সে 
বন্ধুবাৎসল্যের পরিচয় বাহিরে পাওয়া যাইত ন1।১8৫ নিরঞ্জন 

মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রীবলীর মধ্যে রাজেন্দ্রলালের বন্ধুবাংসল্য ও 
সহদয়তাঁর পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 

উনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান ও কর্ম, বুদ্ধি ও হৃদয়ের বিচ্ছেদ প্রবল হয়ে 
ওঠেনি । সম্ভবত এরই ফলে কোনে! গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হওয়া 

অনিবার্য ছিল না। রাজেন্দ্রলাল মহামানব ছিলেন ন।। মানবিক 

দোষ-গুণ দুইই ভার মধ্যে ছিল। কিন্তু সম্ভাবনার যথাসাধ্য সন্ধ্যবহার 
করেছেন তিনি। পূর্ণ মন্ুয্ত্বের যে-আদর্শের কথ পূর্বে বলেছি, তারি 

প্রকাশ একদ] দেখ! দিয়েছিল য়োরোপে রেনেসীসযুগে, আবার দেখা দিল 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! দেশে । এই অর্থেই রাঁজেন্দ্রলালকে এরেনের্সীস- 

মানব” বলা যেতে পারে । রাজেন্্রলালকে রবীন্দ্রনাথ যখন “সব্যসাচী” 
বলেন, তখন ত|। কেবলমাত্র কর্মপ্রয়াম সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়,__ বৃহত্তর 

অর্থেও এই অভিধ| সত্য মনে হয় । রাজেন্দ্রলাল বাংলাদেশের ইতিহাসে 
তাই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন অনাগত দিনেও। সমসাময়িক দৃষ্টিতে 
হয়তো এই পূর্ণ পরিচয় সর্বদা ধরা পড়ে না, তবু দেখি তার পরলোক- 
গমনের পর সামঘ়িকপত্রে যে-শোকসৎবাদ মুদ্রিত হয়েছে ত] নিতান্ত 
প্রশস্তি মাত্র নয়; রাজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্ব এবং তার ভূষিক! সুন্দরভাবে 

বণিত হয়েছে তারই মধ্যে, প5 ৮৪570 70901766010 1318550 01 

85217, ৬৬1)০0৪৮০1: 269] 106 ০৮৪] [905525560 101 76101000 5785 

00120109660 05 21) 11070211606 06 51130001821 0০9৮6: 8180 

০8110010255, ০ 102 1085 16266 1015 17081] 01) 006 1013601 01 

1015 1210065 11) 2. 10708101821 ড91)101) 19 10706 00 70651701508156]) 8109 

115 25670015 111 065 01061511650 85 ৪ £966601 09336353101) 

05 1081)5 £5161758 01015 01 1715 00111905101) 5০6 0000109 ৪৬ 

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_ “জীবনস্থাতি” ( ১৯৬২ ) পৃঃ ১২৮। 
২. তদদেব পৃঃ ১২৮। 
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৩, দ্র, 5. 7৫ 106--70006 71705 0011665 270 005 

চ6:02:00176 07002 86156817552 £১. 0. 209 (0017:21517012660% 

7015776 ( ১৯৩২ ) পৃঃ ১০১১২০। 

৪, 71150 [0955 08101--57098776851£21 77870259164 

(১৮৫৬ ) পৃঃ ২৫। 

৫, বুএ্রট 198651)00 1%110661) 22.-5778601:25 8 28916 

1921672721212 11126. (১৮৯২ )পঃ ১৭। 

৬, দঃ ৬/৪118062 16, £61£09017--70176 1২61016110608- 

61013 01 006 [২6179819581026+) 52055 01 1716 1361501552708 (হার্পার 

টর্চবুক ১৯৬৩ ) পৃঃ ১-১৮। 

৭,]80090 801০11002106---777/6 02521722150 07 76 

36215527706 276 14919 ( মেন্টর বুক ১৯৬১ ) পৃঃ ১২৩-২৮। 

৮, তদেব পৃঃ ২০২-০৯। 

৯, ডু) 4১51 080008108--470706 0114 06:00 ০: 

117000081)150 5১ ০70৮1821017 172117218%6 & 0০0%/19812 

175121%955 [30 (১৯৪৬ ) পৃঃ ৬০-৭৩ | 

৬/৪11৪০০ 1,105180501)--776 97725552706 578 

17251071091 770%276 (১৯৪৮) 

১০, দ্র) 11501) 0. 031117)016--71)6  চ6175159817)06 

(50170500101 01 101) 16559507985 0৫6 1715001797১ 72095 ০0 276 

16255527105 ( হার্পার টর্চবুক ১৯৬৩ ) পৃ ৭৩-১০৯ | 

১১, 5201] 05181 7115061161--1867722552702 770587 

(হার্পার টর্চবূক ১৯৬১) পৃঃ ৭-৮। [ “হিউম্যানিস্ট আন্দৌলনের পরিচয় 
লাভের জন্য এই বইটি একান্ত প্রয়োজনীয় ও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে । ] 

১২, রেনেসীস যুগে “হিউম্যানিষ্ট আন্দোলনের পরিচয়ের জন্য 

ডরষ্টনা)_-চ056 0859105১580] 05৮21 71250661167, 00100 নু, 

চ২879511 102.---7712 28712£55277065 £7210501079) 0 127, 

সাধারণ ভূমিকা! অংশ (€ ১৯৪৮ )। 
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১৩, দ্র) ]বভা5 9.10095--10010 06 015591081 [,60661:51, 

116 13615501505 2152 276 16001172101 (১৪৩৪ ) পৃঃ ২০৮-১৭। 

১৪, 07০0 0072/8/5215-এর সঙ্গে রেনেঙ্সাসের যোগ নিয়ে 

বিতর্কের অবকাশ আছে । “রেনেক্সাস-মাঁনব” সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার 

সমালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, [২০190 [ন, 038107001)--140818, 3390, 

৪20 01706 0170101) 28) 00০ 7865 0£ 05 1210915581806+ 

7716 1867245521)02 (হার্পার ট্বুক ১৯৬২ ) পৃঃ ৭৭-৮৭। 

১৫, 152 01161077895 0০7 এ 05177%2%। 17707757897, 

প্রথম খণ্ড, (১৮৬৮ ) পৃঃ ৩০০ ( ইট্যালিক্দ্ বর্তমান লেখকের )। 
১৬, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-__“জীবনস্থতি” (১৯৬২ ) পৃঃ ১২৯। 

১৭. 0. 5 8001519174--7218621 27722767861 27616615276 

0০৮/+0/5, ছিতীয় খণ্ড, (কলিকাতা ১৯০১) পৃঃ ১০৫৮। 
১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর__“জীবনস্থৃতি” (১৯৬২ ) পৃঃ ১২৭। 

১৯. বিপিনবিহারী গ্প্ত__“পুরাঁতন প্রসঙ্গ” (১৩৭৩) পৃঃ ৩০-৩১। 
২০. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-__“হতোম প্যাঁচার গান+, “নবজীবন”, 

আশ্বিন ১২৪৯১। 

২১ বঙ্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--“বিজ্ঞাপন”, “বিবিধপ্রবন্ধ”, দ্বিতীয় 
ভাগ, (১৮৯২ )। 

২২ [২৪121701218] 1৬0109--1161080০১ 1720-407/275, 

প্রথম খণ্ড, ( ১৮৮১) পৃঃ 15 | 

২৩, 1২. টব. ০.-06100815 70901০95776 ০০%7741 

0176 20921 4255200 5090£86% ০1 (7696 77112£71 & 17610101 

7০” 1892 পৃঃ ১৪৭। 

২৪. 1%1901105 ৬/100020010--227556075% ০6 17726?% 

18627 2606) দ্বিতীয় খণ্ড) (১৯৩৩) পৃঃ ২৪৮, পৃঃ ৩৩ । 

২৫ চু. 9. 0০০0০%6]1 & হি. টব 51], 62 1102 102)9212% 

(কেন্বিজ ১৮৮৬)। 

২৬ ভ্রু, মন্থনাথ ঘোষ-_বঙ্কিম সভার নবরত্ব, “দীপালী”, শারদীয়া 
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সংখ্যা ১৯৩৮, নববর্ষ সংখ্যা ১৯৩৯। “বঙ্গার্শনের লেখক” “দ্ীপালী”, 

শারদীয়! সংখ্যা ১৯৪০ | 
২৭, হেমেজপ্রসাদ ঘোষ-_পুরাতনকথা”, “যুগাস্তর”, . ২৬শে 

অগাস্ট ১৯৫১। 

২৮, 92101622255 ১৮৮৪ | 

২৯, 17. 0, 38501-91608906) 2 10650780156 02£2102%৫ 

7 927751726 24270850721985 27811 £712 (067787776726 00115015078 

147067 276 0276 ০1 25220 50056 প্রথম খণ্ড । 

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--“হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, “হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন- 

লেখমালা”, দ্বিতীয় ভাগ ( ১৩৩৯ )। 
৩১. হরপ্রসাদ্দ শাস্্ী__“বাঙ্গালা সাহিত্য", “বঙ্গদর্শন”, ফাল্গুন 

১২৮৭ । 

৩২, [২0009518 001000061 10010--77702 18157261601 

1087£91 (১৮৯৫ ) পৃঃ ২৪১। 

৩৩. 7518101125 01780018 1২০9--48%69880£%21779) ০ হে 

138%201 0/:877£5% (ওরিয়েন্ট সংস্করণ ১৯৫৮) পৃঃ ৯৫ । 

৩৪. তদেব পৃঃ ২৮। 

৩৫. তদ্দেব পৃঃ ১১৭-১১৮। 

[1911117 01777070128 [1২0%--175525 2772 10850027585 

(মাদ্রাজ ১৯১৮ ) পৃঃ ১২৮। 

৩৬. রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর--এঁতিহাসিক চিত্র”, “ইতিহাষ” (১৩৬২ ) 

পৃঃ ১৪৫-৪৬। 

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_“ইতিহাঁস” (১৩৬২ ) পৃঃ ১২৫১ ১৫৪ । 

৩৮. দ্র, প্রবোধচন্দ্র সেন__“বাংলার ইতিহাঁস-সংধন!” € ১৩৬০ )। 
93100815 110589 7%10110176111-7-715002১ 96802855877 076 

13277821 1361285527706 (১৯৫৮ ) পৃঃ ৩৬০-৩৮৫ | 

৩৯. দীনবন্ধু মিত্র_“হুরধুনী কাব্য”, দ্বিতীয় ভাঁগ, দশম সর্গ 
(১৯৬৭ ) পৃঃ ৩৮২ । 



২৮ রাঁজেন্্লান মিত্র 
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শ্লাজেজ্দ্রলাঢলন্ম জীন্খনকথা 

রাজেজ্্রলীল অতি প্রাচীন ও সন্ত্ান্ত মিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 

মিত্রবংশীয়ের! বিশ্বীমিত্রের গোত্রসস্ভৃত ব'লে পরিচয় দেন। বিশ্বীমিত্র 
সাধনাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, সম্ভবত এই জন্যই ম্যাক্সমূলর রাঁজেন্দ্র- 
লালকে ব্রা্মণবংশসন্ুত মনে করেছেন।৯ প্ররুতপক্ষে এর! মুখ্যকুলীন 

কায়স্থ। প্রবচন অশ্থসারে, বহু শতাব্বী আগে বঙ্গের অধীশ্বর আদিশুর 
র[জন্য় যজ্ঞ উপলক্ষে কান্যিকুক্জ থেকে যে-পাঁচজন ব্রাঙ্ণ আনিয়েছিলেন, 
তাদের অন্যতম অন্ুচর কালিদাস মিত্র বাংলাদেশে মিত্র বংশের 

প্রতিষ্ঠাতা । রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং যে-বংশতাঁলিক! মংকলন করেছেন, 
তাতে তিনি কালিদাস মিত্রের চতুবিংশ অধস্তন বংশধর ।২ 

কালিদাস মিত্রের পঞ্চদশ অধস্তন বংশধর সত্যবাঁন চব্বিশ পরগণার 

অন্তর্গত বরিশা গ্রামে বাস করেন। এই বংশের অনেকে হুগলী জেলার 

অন্তর্গত কোন্নগরে অবস্থিতি করেন এবং তার্দের বংশধরেরা “কোন্নগরের 

মিত্র ব'লে খ্যাত হন। রাজা দিগম্বর মিত্র কোন্নগরের মিত্র ছিলেন । 

রাজেন্দ্লীলের অন্যতম পূর্বপুরুষ কোন্নগর থেকে কলিকাঁতার অন্তর্গত 

গোবিন্দপুরে এবং পরে মেছুয়াবাজারে এসে অবস্থান করেন। সর্বশেষে 

এরা কলিকাতার উপকণ্ঠে স্থু'ড়ায় (বর্তমান বেলেঘাঁটা অঞ্চল) 

এসে বাস করতে থাকেন । 

সন্রান্ত বংশক্গাত ব'লে রাজেন্দ্রলীলের পূর্বপুরুষগণ সর্বত্র সম্মানিত হলেও 

কালিদাস মিত্রের অষ্টাদশ বংশধর রামচন্দ্রই সর্বপ্রথম দেশে অসাধারণ 

প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইনি মুশিদাবাদের নবাবের দেওয়ান পদ লাভ 
করেন। এ'র পুত্র অযোধ্যারামও পিতৃপদ লাভ করেছিলেন এবং নবাঁৰ 

বাহাছুর তীকে 'বায়বাহাছুর' উপাধি দ্বার! সম্মানিত করেছিলেন । 

অযোধ্যারামের পৌত্র পীতান্বর মিত্র (১৭৪৭-_-১৮*৬) বংশগৌরব 

সবচেয়ে বাঁড়িয়েছিলেন। পীতাম্বর প্রথমে দিল্লীতে বাদশাহের দরবারে 

অযৌধ্যার নবাবের উকীল ছিলেন। পরে তিনি দিল্লীর দরবারে উচ্চপদে 



+৩৩ রাজেন্দ্লাল মিত্র 

অধিষ্ঠিত হন এবং “রাজাবাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। দিল্লীর সম্রাট 
তীকে তিন হাজার অশ্বারোহী সৈম্তের অধিনায়কত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

বাদশাহের অনুগ্রহে দ্োয়াবের অন্তর্গত কড়ায় পদযোগ্য জায়গীর লাভ 

করেন। দরবারে তার এমন প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল ষে তিনি যে- 

সময় 'রাজাবাহাছুর' উপাধি প্রাপ্ত হন, তার ছুই ভাইকেও 'রায়বাহাছুর" 

উপাধিতে ভূষিত করা হয় । ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে রাঁজ৷ চৈৎসিংহের 

বিশ্বোহকালে যখন ওয়ারেন হেস্টিংসের আদেশে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্াক্ষ 
রামনগর আক্রমণ করেন, তখন রাজ! পীতা্বর সেখানে উপস্থিত থেকে 

ইংরেজের অনেক উপকার করেন । ১৭৮৭ বা! ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা 

গীতান্বর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কাশীর রাজবাড়ী অবরোধের 
সময়ে তিনি নান৷ প্রাচীন সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন, এগুলি 

স্থ'ড়ার রাজবাড়ীতে রক্ষিত ছিল। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনকাঁলে 

পীতান্বর অযোধ্যার নবাব স্ুজাউদ্দোলার কাছ থেকে প্রাপ্য নয় লক্ষ 

টাকা এনেছিলেন । কলিকাতায় ফিরে রাজ। পীতান্বর সংসার ক্ষেত্র 

থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে বৈষ্ঞবধর্ম গ্রহণ করেন এবং মেঙছুয়াবাজারের 

বাড়ী পরিত্যাগ ক'রে সুড়ায় এসে বাস করতে থাকেন। এইখানে 
শ্রীকৃষ্ণের লীলা সংশ্লিষ্ট নানা উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হতো, এবং 

এখনও ন্ুঁড়ার রাস সর্বত্র প্রসিদ্ধ। কড়াঁর জায়গীরের বাসরিক আয় 
ছিল ছুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা । মহারাষ্ৰ যুদ্ধের সময় এই জায়গীর 
নষ্ট হয়ে যায়। 

পীতান্ধরের পুত্র বৃন্দাবন অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং পৈতৃক সম্পত্তির 
অধিকাংশ নষ্ট করেন। অপরের দায়ে দায়ী হয়েও তাঁকে অনেক ক্ষতি 

স্বীকার করতে হয়। জোড়ার্সাকো নিবাসী মধুস্দন সান্তালের মাতা 
তাঁর নাবালক পুত্রদের আথিক উন্নতিকল্লে তার দুঃস্থ সরকারের বেনামীতে 

স্প্রীম কোর্টের রিসিভারের কাছ থেকে একটি জমিদারীর লিজ, 
নিয়েছিলেন। বৃন্দাবন দুবৎসরের জন্য বাধিক তিন লক্ষ টাকার জামিন 

হয়েছিলেন। মধুস্দ্রনের মাতা রিসিভারকে চুক্তি অনুসারে টাকা ন! 
দিতে পারায় বৃন্দাবনকে ১৮।১৯ লক্ষ টাঁকার জন্ত দায়ী হতে হয় এবং 
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তিনি মেছুয়াবাজারের আবাসভবন বিক্রয় করতে বাধ্য হন। আর একবার 
রমজানী ওস্তাগর আমি ক্লোদিং ডিপার্টমেণ্টে একটি কন্ট্রাক্ট নেয় এবং 

বৃন্দাবন তার জন্ত লক্ষ টাকার জামিন হুন। এই কন্ট্রা্উও পালন 

করতে ন! পারায় বৃুন্দাবনকে টাকা দিতে হয়। প্রত্ৃত আধিক ক্ষতির 

জন্য বুন্দাবনকে চাকুরী গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি মাস ছয়েক 

কটকের কালেক্টরীতে দেওয়ানের কাজ করেন। বুন্দাবনচন্দ্র মিত্র 

রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন এবং নিজ গৃহে ব্রাক্ষমাজের সভ। 

করতে দিয়েছিলেন ।৩ 

বৃন্দাবনের পুত্র জনমেজয় মিত্র ( ১৭৯৬--১৮৬৯) পিতার 
অবিষৃষ্তকারিতার ফলে অপেক্ষাকৃত দারিত্যদশায় পতিত হলেও 

কোনে। রাঁজচাকুরী স্বীকার করেননি । সর্বদা অধ্যয়ন ও জ্ঞানাহ্ুণীলনেই 

তিনি ব্যাপৃত থাকেতেন। তিনি সংস্কৃত ফারসী ও উদ্ভু সাহিত্যে 
স্প্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধো উদ কাব্য 

্রন্থ৪ ও বাংল! গানের সংগ্রহ, বাংলায় অষ্টাদশ পুরাণের স্ুবিস্তৃত 

সারসংকলন এবং ভাগবত পুরাণের নির্ঘপ্টের উল্লেখ কর! ষেতে পারে । 
তিনি বোধহয় প্রথম বাঙালী যিনি রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 

ডাক্তার শৌলব্রেডের কাছে তিনি এই শাস্ত্র শিক্ষা করেন। 

জনমেজয়ের ছয়পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে রাঁজেন্দ্রলাল তৃতীয় পুত্র 

সন্তান। কলিকাতার উপকণ্ঠে স্থ'ড়ার নির্জন ও শান্তিপূর্ণ উদ্যান বাড়ীতে, 
যেখাঁনে রাঁজা গীতাম্বর শেষজীবনে বৈষ্ণবধর্মের চর্চায় অতিবাহিত 

করেছিলেন, সেখানে রাজেন্দ্রলাল ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ফ্রেব্রুয়ারী 

জন্মগ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রলালের জন্মসাল নিয়ে কিছু বিতর্কের অবকাশ 

আছে। 

আপাতদৃষ্টিতে তার জন্মপত্রিকা থেকে প্রতীত হয় যে, তিনি 
১৭৪৩ শকে ৬ই ফাল্গুন শনিবার বেল! সাঁড়ে আটটার সময় জন্মগ্রহণ 

করেন। কিন্তু রাজেন্লাল স্বয়ং ১৮৭৫ শ্রীষ্টান্দের ১৭ই জানুয়ারী 

নিজ রোজনামচায় লিখেছেন,_“আমার বয়স যত বিবেচিত হয়, 
তাঁহ। অপেক্ষা আমি এক বৎসরের ছোট । জন্মপত্ভিকায় ১৭৪৩।১০।৫।৬। 
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৫২।৩* লিখিত আছে; ইহাতেই বুঝি ১৭৪৩ শকের ৬ই ফাস্তন 

শনিবার ৬ দণ্ড, ৫২ পল, ৩০ অন্থপল, তিথি দশমী কৃষ্ণপক্ষ । 
ইহাতে আমার বয়স এখন ৫৩ বৎসর হয়। ইহার প্রত পাঠ কিস্ত 
এইরূপ হইবে, ১৭৪৩ শকের পর ১০ মাস ৫ দিন ৬ দণ্ড ৫২ পল এবং ১ 

পলের অর্ধেক অর্থা২ ১৭৪৪ শকের ১১ মাসের ৬ দ্িন। গ্রিন্সেপ 
টেবিলের" অনুসারে ইংরেজি বংসর হইবে, ১৮২৪ শ্রীষ্টা ১৫ই ফেব্রুয়ারি 

রবিবার । আগামী মাসের ১৪ই তারিখ আমার ৫২ বৎসর পূর্ণ 

হইবে 1৮৫ 

কিন্তু এই গণনা কিছু ভূল মনে হয়। বঙ্গীঘ্ঘ সাহিত্য পরিষদে 
রক্ষিত তাঁর নোট বইয়ের জন্ম তারিখ সঙ্গত বিবেচনা করা যেতে 

পারে,_শ্রীযুক্ত বাবু জনমেজন মিত্রস্ত তৃতীয় পুত্র শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র 

১৭৪৩ শকীয় ১২২৮ ফাল্গুন সৌরশ্য ষষ্ঠ দিবস শনিবাসরে কৃষ্ণপক্ষে দশমী 

তিথিতে বেলা ৩০ অন্ুুপলাধিক ষ্ঠ দণ্ড ৫২ পল সময়ে ইং ১৮২২ সালে 

ফিবরেওয়াঁরি মাসম্ ষোড়শ দিবসে ৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে ভূমিষ্ঠ হয় ।”৬ 

পঞ্চমবধে রাজেন্দ্রলালের হাতেখড়ি হয় এবং তিনি গুরুমহাশযের 

কাছে বাল ও ফারসী বর্ণমালা শিক্ষা করেন। জনমেজয়ের ছয়াট 
পুত্র সন্তান ছিল, এবং সুবৃহৎ পরিবারের কলের ভার বহন করা কষ্টসাধ্য 

ছিল। স্থতরাং তিনি তাঁর তৃতীয় পুত্র রাজেন্দ্রলীলকে তার বিধবা! 
নিঃসন্তান ভগিনীর কাছে রেখে দেন। রাজেন্লাল কলিকাতায় তার 

পিসিমার নেহে ও যত্ে বন্ধিত হন।” 

কলিকাতায় এসে রাজেন্দ্রলাল প্রথমে জোড়ার্সীকোয় রাজ! বৈদ্যনাথ 
রায়ের গৃহে অবস্থিত একটি পাঠশালায় জনৈক গুরুমহাশয়ের কাছে 
তিনবংসর বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। পরে অষ্টম বখসর বয়সে 

তিনি পাথুরিয়াঘাটাঁয় ক্ষেম বন্ুর ইংরেজী স্কুলে ভতি হন। এখানে 

তিনি ছু বৎসর ছাত্র ছিলেন। ১৮৩৪ গ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র বসাঁক হিন্দু 
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ফ্রি স্কুল নামে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন । রাজেন্দ্রলাল এগারো- 

বারো বছর বয়সে এখানে প্রবেশ করেন । এখানে (পরে মহারাজ ) 

হুর্গাচরণ লাহা তার সহপাঠী ছিলেন। বিগ্যালয়ে রাজেন্দ্রলালের 
অসাধারণ অধ্যবসায়, অপূর্ব মেধা এবং তীক্ষ গ্রতিভা সহপাঠী ও 
শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং শিক্ষকেরা তাঁর কর্মজীবনে 
প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ভবিত্দ্বাণী করেছিলেন । ডেভিড হেয়ার মধ্যে মধ্যে 

এই বিগ্ালয় পরিদর্শন ও বালকদের পরীক্ষা করতেন । 
১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর থেকে রাজেন্দ্রলাল অনেকদিন ভীষণ' 

ম্যালেরিয়ায় ভোগেন । 

১৮৩৯ শ্রীষ্টাব্দে (২১ শে শাবণ ১২৪৬ বঙ্গাব্দ ) পঠদ্দশীতেই নিমতলা 

নিবাসী ধর্মদাস দত্তের তৃতীয়া কন্তা সৌদামিনীর সঙ্গে রাজেন্্লালের 
বিবাহ হয়। 

এই সময়ে রাঁজেন্দ্লালের পিসিমা পরলোক গমন করেন এবং 

রাজেন্দ্রলাল সুণ্ড়ার বাড়ীতে ফিরে আসেন। ভাইদের মধ্যে তিনিই 
প্রতিভাশালী ছিলেন এবং কেমন ক'রে তাকে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া 

ষায় এবং প্রতিষ্ঠিত কর্মজীবনের উপযুক্ত করা যাঁয় তা তার পিতার 
চিন্তার বিষয় হলো 

এর কয়েক বছর আগে ১৮৩৫ শ্রীষ্টাব্দে ২০ শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় 

মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। তখনও মেডিকেল কলেজের বর্তমান 

হাসপাতাল বাড়ী নিমিত হয়নি । স্থানে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র 
বাড়ীতে কলেজ বসতো । মতিলাল শীল প্রদত্ত বারে! হাজার টাকা 

মূল্যের জমির উপর পাইকপাড়ার রাজ। প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রদত্ত পধণশ 

হাজার টাঁক।, ভূকৈলাশের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল প্রদত্ত দশ হাজার 

টাকা এবং অন্যান্ত দেশীয় ব্যক্তি এবং গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত টাকায় এই 
হাসপাতালের ভিত্তি ১৮৪৮ স্ত্ীষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর লর্ড ড্যাল্হাউসি 

কর্তৃক স্থাপিত হয়। তখন ছাত্রদের কলেজের বেতন দিতে হতো 

না। পক্ষান্তরে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলের উপর তাদের সাত টাক! 

থেকে বারো টাকা পর্যস্ত মাসিক বৃত্তি দেওয়া হতো! । 

৩ 



৩৪ রাজেন্দ্লাল মিত্র 

রাজেন্্লালকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি ক'রে দেওয়াই সমীচীন 

বোধ হলো । তিনি অনায়াসেই বৃত্তিভোগী ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হলেন। 
ম্যালেরিয়ার জন্য কিছু বিলম্বে ১৮৩৯ (১৮৩৭?) খ্রীষ্টাব্দে ৩ওর। ডিসেম্বর 

তিনি মেডিকেল কলেজে ক্লাস করা শুরু করেন । 
তখন ভেভিড হেয়ার মেডিকেল কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন এবং 

ডক্টর (পরে স্যার ) উইলিয়ম ক্রক ও'শনেসী ( ১৮০৯--৮৬ ) কলেজের 

অধ্যক্ষ এবং রসায়নাধ্যাপক ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মেডিকেল কলেজেও 

ছাত্ররূপে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন এবং বহু পুরস্কার ও প্রশংসা- 

পত্র লাভ করেন। তিনি অধ্যক্ষ ও'শনেসীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হন এবং 

সম্পাদক ডেভিড হেয়ারের স্েহ লাভ করেন । ডঃ ও'শনেসীর অনুরোধে 

রাজেন্দ্রলাল অনুসন্ধান ক'রে এদেশের মহিলারা নানাবিধ রোগে যে-সব 

টোৌটক! ওঁষধ দেন, তার তালিকা প্রস্তত ক'রে দিয়েছিলেন। একবার 

তিনি ওশনেপীর কাছে ভংসনা লাভ করেছিলেন । পরীক্ষাগারে 

পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি পাঁচশত টাঁকা দামের একটি যন্ত্র ভেঙ্গে 
ফেলেন। অধ্যক্ষের নিকট তিনি এই ঘটনা বিবৃত করলে, তৎকালীন 
নিয়ম অনুসারে সম্পাদক ডেভিভ হেয়ারকে তা জানানো হয় | হেয়ার 

রাঁজেন্দ্রলালকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন এবং তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে 
ভবিষ্যতে সতর্ক হয়ে কাজ করতে উপদেশ দেন__ ক্ষতিপূরণ করতে 

বললেন না। ৩৯তম হেয়ার বাঁধষিক স্মৃতিসভায় রাজেন্দ্লাল এই 
কাহিনী বিবৃত করেছিলেন । 

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে দ্বারকানাঁথ ঠাকুর প্রথমবার বিলাত 

যাত্রা করেন। যাত্রার কিছু আগে ১৮৪১ শ্রীষ্টান্দে তিনি দুইজন 
মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্রকে নিজ ব্যয়ে ইংল্যাণ্ডে চিকিৎসাবিদ্া 

সমাঞ্ড করবার জন্য নিয়ে যেতে চান। এর আগে রাজা রামমোহনের 

বিলাতে মৃত্যু হওয়ায় এদেশের লোকেরা বিলাত যেতে ভীত হতেন। 
রাজেন্্রলালের সাহস ছিল এবং তিনি নিজেও যেতে ইচ্ছুক ছিলেন। 
কিন্ত জাতিচ্যুতির ভয়ে তার রক্ষণশীল পিতা তাকে ইংল্যাণ্ড পাঠাতে 
অনিচ্ছুক হলেন। 
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ইতোমধ্যে মেডিকেল কলেজে একটা গোলমাল উপস্থিত হয় এবং 
ছাত্রদের নামে কতকগুলি অভিযোগ আনীত হয়। রাজেন্দ্রলাল যদিও 
দুক্ধতকারীদের মধ্যে ছিলেন না, কিন্তু তিনি দোষীদের নাম ব'লে দেবেন 
না, এইরূপ অঙ্গীকার করেছিলেন । তিনি তথ্য গোপন করায় অধ্যক্ষের 
প্রিয়পান্র হওয়া! সত্বেও দুঙ্ৃতকারীদের সঙ্গে শাস্তি পেলেন এবং কিছু 
কালের জন্ত কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হলেন ( ১২ই মে ১৮৪১ গ্রীষ্টাব )। 

কাতিকেয়চন্দ্র রায় তার আত্মজীবনচরিতে এই ঘটনার একটি বিবরণ 
দিয়েছেন, তিনি এই সময়ে মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন ।৮ 

মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালে রাজেন্দ্রলাল ক্যামেরণ নামে একজন 

য়োরোপীয় শিক্ষকের কাছে ইংরেজী সাহিত্যও অধ্যয়ন করেন এবং তাতে 

বিশেষ পারদশিতা লাভ করেছিলেন। মেডিকেল কলেজ থেকে বিদায় 

নিয়ে রাজেন্দ্রলাল অতঃপর আইন অধ্যয়ন করা স্থির করলেন। আঁবশ্তকীয় 
্রস্থা্দি সংগ্রহ ক'রে তিনি মনোযোগ সহকারে স্থৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে 
যথাসময়ে আইন পরীক্ষা দ্িলেন। তিনি প্রশংসার সঙ্গে উত্তীর্ণ হবেন 

আশা করেছিলেন, কিন্তু পরে প্রকাশ পেল ষে, প্রশ্নপত্র পূর্বে বার হয়ে 
গিয়েছিল এবং পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেছে। রাজেন্দ্রলাল বিরক্ত হয়ে 

আর পরীক্ষা দিলেন না । 

এইরূপে রাজেন্দ্রলাল চিকিৎসকও হলেন না, ব্যবহারজীকীও হলেন 

ন|। কিন্তু শিক্ষা কখনো বিফল হয় না। দেশের প্রাচীন সভ্যতার 

ইতিহাসে তিনি যে প্রচুর আলোকপাত ক'রে গেছেন, তাতে বিজ্ঞান ও 

স্থৃতিশাস্ত্রের জ্ঞান তাঁকে সাহাধ্য করেছিল। 

অতঃপর রাজেন্দ্রলাল নান ভাষা শিক্ষায় যত্বশীল হলেন। শৈশব 

থেকেই তিনি তৎকালীন রীত্যন্ুসারে ফারসী ভাষ৷ শিক্ষা করেছিলেন, 

কিন্তু সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তার জ্ঞান তত গভীর ছিলনা । এখন 

তিনি প্রবল অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করতে লাগলেন 

এবং অল্পকাল মধ্যে তাতে অনন্যসাধারণ পারদশিত। লাভ ক'রে পণ্ডিতদের 

বিন্ময় উৎপাদন করলেন। তার হৃদয়ে নূতন আশা ও আকাজ্ষ। জাগরিত 
হলে; প্রাচ্যভাষ! ও সাহিত্যের প্রতি এই অন্ুরাগই তাকে পরবর্তীকালে 
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মৌলিক গবেষণাকার্ষে প্ররোচিত করে। তিনি প্রাচ্যবিষ্যায় গবেষণা 

করবেন স্থির ক'রেও স্ত্রীক, লাতিন, ইংরেজী, ফরাশী ও জার্ধান ভাষাও 

অধ্যবসায় সহকারে শিক্ষা করলেন। বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গম 

হওয়ার ফলেই তাঁর দৃষ্টি প্রসার লাভ করে এবং নানা দেশের গবেষণার 

সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের স্থযোগ ঘটে । সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী ও উ্ছু 

ভাষা তো তার ভালোমত জান৷ ছিলই । 
১৮৪৪ গ্রীষ্টান্ে ২২শে অগাস্ট (৮ই ভান্র ১২৫১ বঙ্গাব্দ) 

রাঁজেন্রলালের একটি কন্ত৷ জন্মগ্রহণ করে। কিন্ত এর পরেই প্রস্ততি 

অন্বস্থ হয়ে পড়েন এবং এক সপ্তাহ পরে ২৯শে অগাস্ট ১৮৪৪ ( ১৫ই ভাদ্র 

১২৫১) পত্তী সৌদামিনী ইহলোক ত্যাগ করেন। এর কয়েক সপ্তাহ 

পরে ১লা অগ্রহায়ণ ১২৫১ বঙ্গান্দে কন্তাটিও গতাস্ক হয়। এই সকল 

দুর্ঘটনায় রাজেন্দ্রলাল অত্যন্ত কাতর হন এবং অধ্যয়ন ও গবেষণার 

একাগ্র সাধনাতেই তিনি শাস্তি ও সান্বনার একমাত্র পথ দেখতে পান। 

৩, 

যতই বিছা ব। প্রতিভার অধিকারী হোন না কেন, এদেশীয় লোকেরা 
সেকালে একেবারে উচ্চকর্মে নিযুক্ত হওয়ার আশ! করতে পারতেন না। 
পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রাঁজেন্দ্রলালের পিতামহের অবিমু্যকারিতার্ 

ফলে পৈতৃক সম্পত্তি অনেকাংশে নষ্ট হয়েছিল, সুতরাং সামান্য চাকুরী 
গ্রহণ করতেও রাঁজেন্দ্রলাঁল প্রস্তুত হয়েছিলেন । 

কিশোরী্াদ মিত্র বাংলার এসিয়াটিক সোসাইটির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট 
সেক্রেটারী ও লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে 
কিশোরীঠাদ রাজশাহীতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটে হয়ে চলে যাঁন।৯ 
রাজেন্্লাল তীর স্থানে তেইশ বৎসর বয়সে এসিয়া্টক সোসাইটিতে 

মাসিক একশত টাকা বেতনে লাইত্রেরীয়ান ও আযামিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী 
নিযুক্ত হন।১০ ১৮৪৬ শ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টান্দের ফেব্রুয়ারী 
পর্যস্ত প্রায় দশ বৎসর তিনি এই পদে অধিঠিত ছিলেন এবং পরে 
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অবৈতনিক কর্মী-হিসাবে আজীবন সোসাইটির সঙ্গে তিনি সংশ্গিষ্ট ছিলেন । 
স্যার উইলিয়ম জোন্স, হেন্রি টমাস কোল্ক্রক, স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, 
হেন্রি প্রিন্সেপ, আর্থার গ্রোট প্রভৃতি মনীষী যে-বিশ্ববিশ্রুত বিছজ্জন 

সভায় সভাপতিত্ব করেছেন, ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম রাজেন্দ্লাল, 
যিনি স্বল্প বেতনের কর্ম হয়ে সভাক্স প্রবেশ করেছিলেন, তিনি যোগ্যতার 
সঙ্গে এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতিত্ব করেছেন। রাজেন্দ্লাল 

আজীবন এই সভার জন্য পরিশ্রম করেছিলেন এবং প্রাচ্য সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি বিষয়ক বিচিত্র গবেষণাসমূহ, যাঁর ছারা তার নাম আস্তর্জাতিক 
পণ্ডিত সমাজে চিরম্মরণীয় হয়ে আছে, প্রধানত এই সভাতেই প্রথম 
'প্রকটিত হয় । 

এসিয়াটিক সোসাইটিতে উচ্চপদস্থ এবং স্ুপপ্তিত বহু য়োরোগীয় 

যোগদান করেছিলেন এবং প্রায়ই রাজেন্দ্রলালকে এদের সংস্পর্শে আসতে 

হতো । এর ফলে তিনি স্ুপপ্তিত ইংরেজদের সঙ্গে ইংরেজী বলতে 

অভ্যন্ত হন। সভার প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রের তিনি যে-সুসাবিদা করতেন 
তা স্থুপগ্ডিত সম্পাদকগণের ছারা মংশোধিত হতো এবং তিনি বিশুদ্ধ 

ইংরেজী রচনাপ্রণালীও এই রূপে শিক্ষা করেন। ক্ষুদ্র হোক বৃহৎ হোঁক 
সকল কাজেই তিনি প্রাণ দিয়ে খাটতেন এবং তার সমগ্র জীবনে যে যে- 
ক্ষেত্রে তিনি আপনাকে নিয়োজিত করেছেন তার কোথাও ফাঁকি দেননি । 

তার সর্বতোমুখী প্রতিভ৷ কি জানের মন্দিরে, কি রাজনীতির রণক্ষেত্র, কি 
দেশনায়কের বক্তৃতামঞ্চে, কি অবহেলিত মাতৃভীষার সেবায় নিয়োজিত 

হয়েছিল এবং সর্ধত্র তাঁর অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, অবিচলিত উৎসাহ 

এবং প্রশংসনীয় কর্তব্যনিষ্ঠা চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে গেছে। এসিয়াটিক 

সোসাইটির কাজ তার প্রতিভ৷ প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। তিনি 

সোসাইটিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন এবং বেতনতুক কর্মচারীর 

মতো নয়, সাধনার মতো এর উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 

অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সোঁসাইটির সকলের প্রিয় হয়ে উঠলেন। 
প্রাচ্যবিষ্তাবিশারদ ফয়োরোপীয় পণ্ডিতদের বহু পরিশ্রম-সঞ্াত গবেষণা- 

কার্ষে দেশীয় ব্যক্তিদের উপেক্ষ।! ও সহযোগিতার অভাব তার হৃদয়কে 
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ব্যথিত করলো। দেশীয় লোকের পক্ষে দেশের প্রান ইতিহাস ও 

সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করা য়োরোপীয়দের অপেক্ষা .সহজসাধ্য। 
য়োরোপীয়দের এদেশের আচাঁর ব্যবহার ও সাহিত্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান 

না থাকায় অনেক সময় তারা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। দেশীয়গণ 
চেষ্টা করলে তাদের ভ্রম স্বল্প আয়াসে সংশোধিত করতে পারেন। 

রাজেন্দ্রলাল সোসাইটির সংগৃহীত প্রা্ীন গ্রস্থ ও পুথি প্রভৃতির তালিকা! 

প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগ সহকারে তা অধ্যয়ন করতে লাগলেন 

এবং অল্পকাল পরেই ক্রমান্বয় সোসাইটির পত্রিকাঁদিতে গবেষণীপূর্ণ 

প্রবন্ধীদি লিখতে আরম্ভ করেন। উচ্চপদস্থ য়োরোপীয়গণের ভ্রমগ্রনর্শন 

এবং তাদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলে অনেক ক্ষেত্রে অপ্রিয় হতে হয় । 
কিন্ত জ্ঞানের মন্দিরে সত্য নির্ধারণের জন্য “মা. ক্রয়াৎ সত্যমূপ্রিয়ম্” 
নীতি তিনি গ্রহণ কর! অপরাধ মনে করতেন । তরুণ বয়স থেকে 

ঘোরোপীয় পণ্তিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ ক'রে তাঁর তর্কশক্তির অপূর্ব বিকাশ 
দেখা গেল। সমকালীন একজন লেখক তাই রাঁজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে মন্তব্য 
করেছেনঃ 715 1581 00৬21 195 1171 ০0101998615 62255, 

00000516100 25 1015 10166. 7115 0221:556 151) আও 00 

00069] 1915 00009106105 10000 ৪ 75500806 601 1)15 0011010189, 

8100] 1715 1162 8.5 026 10106 09506108,0101015 15112 0৫ 1106121 

708111510.7১ ১ 

রাঁজেন্দ্রলাল ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশ করেন 

এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তাকে সোসাইটির পত্রিকায় লেখকরূপে দেখতে 
পাই। উক্ত পত্রিকায় এবং সম্ভার কার্যবিবরণীতে তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ 

প্রকাশিত হয়েছে । বর্তমান গ্রন্থের “পরিশিষ্ট-এ তার একটি সম্পূর্ণ 
তালিকা আছে। 

এছাড়া তিনি ১৮৪৭ শ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির ম্যুজিয়মে রক্ষিত 
জিনিসপত্রের পরিচয় সঙ্গলিত একটি বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন করেন । 

১৮৫৪ শ্রীষ্টাব্দে লাইব্রেরীর একটি গ্রন্থতালিকা সংকলন করেন এবং ১৮৫৬ 

্ীষ্টান্দে একটি পুস্তক ও মানচিত্রের তালিকা প্রস্তুত করেন। 
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সোসাইটির পত্রিকার প্রথম থেকে চতুবিংশ খণ্ডের একটি নির্ঘস্টপত্রও তিনি, 
প্রকাশ করেন। 

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এসিয়াটিক সোসাহীটি গভর্ণমেন্ট-প্রদত্ত অর্থে 
“বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা” পর্যায়তৃক্ত ক'রে প্রাচীন গ্রস্থার্দি প্রকাশের 
সন্বল্প করেন। রাজেন্দ্রলাল এই “বিবলিওথিক! ইগ্ডিকা” পর্ায়তুক্ত 
অনেকগুলি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। ১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল 

এসিয়াটিক সোসাইটির গবেষণার ষে-শতবাধিক বিবরণ প্রকাশিত করেন, 
তা থেকে প্রতীত হয় যে, সংস্কৃত বিভাগে যে-সকল গ্রন্থ সম্পাদিত 

হয়েছিল, তার জন্য রাজেন্দ্রলালই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করেছিলেন । 
( রাজেন্দ্রলাল ৮৫টি ফ্যাসিকিউল সম্পাদন! করেছেন )। 

একদিকে এসিয়াটিক সোঁসাইটিতে ইংরেজী ভাষায় প্রাচ্যবিদ্াঁচর্চা, 

অন্যদিকে স্কুল বুক সোসাইটি ইত্যাদির প্রয়োজনে বাঁংল! ভাষায় গ্রন্থ 
রচনা-_ এই নিয়ে রাঁজেব্রলালকে বেশ কয়েক বৎসর ব্যস্ত থাকতে দেখি । 

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন কৃতবিছ্য য়োরোপীয় ও বাঙালী ভদ্রলোক 

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এর 
উদ্দেশ্য ছিল বিছ্যালয়গুলির জন্য উপযুক্ত ইংরেজী ও প্রাচ্যভাষায় লিখিত 

গ্রন্থ প্রণয়ন, প্রকাশ এবং বিনামূল্যে বা হ্বশ্নযূল্যে বিতরণ। স্যার 
এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট, মিঃ জে. এইচ. হারিংটন, মিঃ ডব্লিউ. বি বেলি, 

ডঃ কেরা, জেঃ পিয়ার্সন, মিঃ ভকব্রিউ, এইচ. ম্যাকমটন, তারিণীচরণ মিত্র, 

রাধাকাস্ত দেব, রামকমল সেন এবং আরও কয়েকজন সম্ত্রাস্ত ও পদস্থ 

ব্যক্তি এই সভার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে নৃতন অনেক 
যোরোপীয় এবং দেশীয় ব্যক্তির নাম এই তালিকায় সংযুক্ত হয়। এই 
সভায় কোনে! প্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণত৷ বা ধর্মসন্বন্বীয় গৌড়ামী প্রবেশ 

করতে পারেনি, সকলে একতাবদ্ধ হয়ে, অনন্যমন! হয়ে দেশবাসীর মানসিক 

ও নৈতিক উন্নতির প্রয়াস পেয়েছিলেন । এই সভ৷ কর্তৃক অনেক উৎকৃষ্ট 

বাংলা পুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছিল ।৯২ 
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স্কুল বুক সৌসাইটি কর্তৃক বাংলা, ইংরেজী, ফারসী গ্রস্ৃতি সকল 
ভাষাতেই পুস্তকাদি প্রকাশিত হতো, কিন্তু বাংল! দেশে বাংলা পুস্তকেরই 

প্রয়োজন বেশী। সুতরাং কেবল বাংল! পুস্তকাঁদি প্রকাশের জন্য একটি 

প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। ফলে ১৮৫০ 

গ্ীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভাষাঙবাদক সমাজ ( ৬61708০9181 

[,106150016 5০০15ছ ) নামে একটি সভা প্রতিষিত হয়। এর দ্বারা 

গারস্য-বাঁংলা পুস্তক সংগ্রহ" পর্যায়ে বছ প্রয়োজনীয় স্খপাঠ্য গ্রস্থাদি 
প্রকাঁখিত হয়।৯৩ এই সভাও তৎকালীন সন্ত্রস্ত ইংরেজ ও বাঙালীর 

সমবেত চেষ্টায় পরিচালিত হতো । কিছুকাল পরে এই সভা স্কুল বুক 
সোনাইটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। 

রাজেন্দ্রলাল স্কুল বুক সোসাইটি এবং ভার্ণাকুলর লিটারেচর সোসাইটির 
পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার্থীদের জন্য অনেকগুলি পুস্তক এবং মানচিত্রা্দি প্রণয়ন 

ও প্রকাশিত করেন। “প্রাকৃত ভূগোল”, “পত্র কৌমুদী”, “ব্যাকরণ 
প্রবেশ” এবং মানচিত্রগুলি স্কুল বুক সোসাইটির দ্বারা প্রকাশিত, এবং 
“শৈল্পিক দর্শন”, “মেবারের রাঁজেতিবৃত্ত”, “শিবজীর চরিত্র” এবং “বিবিধার্থ- 

সঙ্গ হ” ও “রহস্য-সন্দর্ত” পত্রিকা! বঙ্গভাষান্থ্বাদক সমাজ ছারা প্রকাশিত। 
রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত “বিবিধার্থ-সঙ্গ,হ” অর্থাৎ 'পুরাবৃত্তেতিহাস- 

প্রাণীবিদ্া-শিল্পসাহিত্যাদিঘ্যোতক-মাঁসিক পত্র ১৮৫১ গ্রীষ্টা্বে (১৭৭৩ 

শকাব্দ) কাতিক মাসে বঙ্গভাষাহ্নবাদক সমাজের আহ্বকৃল্যে প্রকাশিত 

হয়।৯৪ “বিবিধার্থ-সঙ্গহ”-এ বিলাত থেকে আনীত স্বন্দর হ্থন্দর চিত্রাদির 

ব্লক থেকে চিত্রাদি মুত্রিত হতে! প্রথমে এটি কোয়ার্টো ১৬ পৃষ্ঠা আকারে 
প্রকাশিত হতো। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে এর পরষ্ঠা সংখ্যা বন্ধিত হয়ে ২৪ 

হয়েছিল। “বিবিধার্থ-সঙ্গহ”-এর প্রথম খণ্ডে রাঁজেন্দ্রলাল পত্রিকার 
উদ্দেশ্ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, “**পরস্ত আমরা যে কেবল 

জ্যোতিবিদ্যায় এবং জীবসংস্থার বর্ণনায় নিযুক্ত থাকিব এমত নহে। 
পদার্থবিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, সাহিত্যালঙ্কারাদি সকল 
শাস্ত্রের মর্ম আমাদিগের সমরূপে উদ্দেশ্ত ; এই সকল বিষয়েই আমরা 
যথাসাধ্য মনোনিবেশ করিব; এবং যাহাতে স্বদেশস্থ জনগণ অনায়াসে 
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তত্তছ্িষয়ের জ্ঞান প্রা্ড হয়েন তাহা সম্যগক্রপে চেষ্টা করিব। যেকেহ 
ছুই আনা পয়সা দিয়া বিবিধার্থ-সঙ্গ হকে সমাদর করিবেন তাহার ও 

তাহার পুত্র-পোত্রার্দিক্রমে অনেকের নিকট এ পত্র পারিষদের ন্যায় 

বহুকালাবধি উপস্থিত থাকিয়া শুদ্ধজ্ঞান ও গ্রমোদজনক সদালাপ দ্বারা 
তাহাদের তুষ্টি জন্মাইবে ; ফলতঃ পাঠক মহাশয়দিগের সস্তোষার্থে এক 
বখসরকাল আমরা যথালাধ্য পরিশ্রম করিতে সঙ্কল্প করিলাম, পরে 

তাহাদের উৎসাহাঙ্গসারে এই পত্রিকার পরমায়ু নিদিষ্ট হইবে ।, 
রাজেন্দ্রলালের “প্রাকৃত ভূগোল”, “শিবজীর চরিত্র”, “মেবারের 

রাজেতিবৃত্ত” প্রভৃতি “বিবিধার্থ-সঙ্গ হ”-তে প্রথম প্রকাশিত হয়। সে-যুগে 
রাজেন্দ্রলাল ছাড়া অন্ান্ত প্রধান প্রধান গছ্যলেখকেরাঁও “বিবিধার্থ সঙ্গ, হ*-এ 

লিখতেন । মধুস্দ্নের “তিলোত্তমাঁসম্ভব কাব্য”-এর প্রথম ছুই সর্গ 

“বিবিধার্থ-সঙ্গ হ”-এ প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্য-জগতে মধুস্থ্দনকে 
পরিচিত করার দায়িত্ব পালনের জন্য “বিবিধার্থ-সঙ্গহ” ন্মরণীয় হয়ে 
আছে। রাজেন্রলাল এই পত্তিকাতেই “তিলোত্বমাসভ্ভব কাব্য*-এর 
সমালোচনাও করেন। মধুক্ছদন রাঁজনারায়ণ বন্থকে এই প্রসঙ্গে 
লিখেছেন, 478৬6 5০০৫ 86517) 1২916190785 ০11010035০0 

11096621098. 118 00০ 1৮102810188? 1 5000055 5০0 178৬৩. 

1015 00100. ৫ 

ছয় বৎসর যোগ্যতা সহকারে “বিবিধার্থ-সঙ্গহ” সম্পাদনের পর ১৮৬০ 

খ্রীষ্টাব্দে অনবসরবশত রাজেন্দ্রলাল সম্পাদনা ভার পরিত্যাগ করেন। 
১৭৮২ শকের বৈশাখ মাস থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ পত্রিকাটির সম্পাদনা 

দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন একটি ইংরেজী পত্রিকার 
মন্তব্য লক্ষণীয়, [76 91901951600 9219518158১ ৪ 70361789166 

11105005020 000001215 7১110901081, ড/13101) ৪৪ 56090৩৫ 

£07 50106101106 51770) 1095 10661 16551%50 10100210106 

৪80591625 0173890৪115 1019501000 9198 ০0 1015581)1:0, 

27551702027 15 076 ০1 176 665 ০07 25 21772 2792. 995 

৫৮ 7756 27562. 09) 1390 £3216712721211 1164) 1716 2/611-21505)7 
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10860807০07 676 17/0475 1775656881201 2100 2. 72155 25776167215 

0 12766 272 22710852618. ৬০ 0056 10 111 0081700212 

(156 15001056101) 02061 605 1081725209626 06 9860. 75115 

519500180 5176.১৬ 

কালীপ্রসন্ন সিংহ “বিবিধার্থ-সঙ্গহ”-এর সম্পার্দনাভার গ্রহণ ক'রে 

ভূমিকায় রাজেন্দরলালের সম্পাদনা সম্বন্ধে ষা লিখেছিলেন তা এখানে 
পুনরুদ্ধারযোগ্য-- ১৭৭৬ শকে বঙ্গভাষাহ্ববাদক-সমাজের আহুকুল্যে 

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্লাল মিত্র কর্তৃক বিবিধার্থ-সঙ্গহ প্রথম প্রকাশিত 
হয়, এবং তদদবধি ক্রমাগত ছয় বৎসর মথানিয়মে উদ্দিত হইয়া! 
আসিতেছে ।* কেবল মধো কিয়ৎকাল বঙ্গভাষাহ্থবাদক-সমাজের' 

অর্থকৃচ্ছু উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্যথা হইয়াছিল। বিধিমত প্রকারে 
বাঙ্গালি ভাষার উন্নতিসাধন ও পুরাবৃত্, ভূগোল, জ্যোতিষ, ভূতত্ব, 

প্রাণী-বিগ্ভা, পদ্ার্থ-বিছ্যা ও শিল্প-সাহিত্যাদি অপরাপর বিবিধপ্রকাঁরবিদ্যাঁর' 

শিক্ষ| প্রদান করাই বিবিধার্থ-সঙ্গ.হের মুখ্য উদ্দেশ্য ; তছিষয়ে বিবিধার্থ 
কতদূর পর্যাস্ত কুতকা্ধ্য হইয়াছে, তাহা সহ্ৃদয়-সমীজের অগোঁচর; 
নাই। সহ সঙ্গল্পের আশ্রয়ে ও গুণগ্রাহিগণের উৎসাহে অভ্যল্পকাঁল মধ্যে 

বিবিধার্থ অনেকের প্রেমাম্পদ হইয়াছে । যে নিয়মে বিবিধার্থ-সঙ্গ.হ 
প্রকটিত হইয়া আসিয়াছে, বৌধ হয়, বঙ্গদেশে অপরাপর মাসিক পত্রিকা 

সত্বেও তাহ! পাঠকবর্গের নিশ্প্রয়োজন বোধ হইবে না। বিবিধার্থ 

এতকাল ভূবনবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় ভূপতিবর্গের জীবন-চরিত, বীর-প্রসবিনী 

রাঁজপুতনার পূর্ব-বিবরণ, ভিল, গোঁগু, শিক্ ও পৃথিবীর প্রাস্ত ও পশ্চিম 
দেশবাঁপী জনগণের বিচিত্র উপাখ্যান এবং তাহাদিগের ব্যবহার বৃত্তাস্তাদি 

পাঠকমগ্লীর সথগোচর করিয়াছে । স্বভাবসিদ্ধ রহস্য, নীতিগর্ভ 

উপন্যাস প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় বিবিধার্থ আপন নামের' 

সার্থকতাসাঁধনে ক্রটী করে নাই । বিবিধার্থ কি বিদ্যাবতী রমণীকুল, 

* “বিবিধার্থ-সঙ্গ_হ” ছয় খণ্ড রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল বটে ; কিন্তু 
১৭৭৬ শকে নয়--১৭৭৩ শকাব্দের কাঠিক মাসে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 
মধো কিছুকাল পত্রিকাখানি বন্ধ ছিল । 
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কি তত্বদর্শী পশ্ডিতসমাজ, সর্ধত্রই তুল্য সম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে » 
এমন কি বর্ণ-পরিচয়বিহীন বাঁলকগণণও শুদ্ধ চিত্র দর্শনাভিলাষে বিবিধার্থের 

প্রকাশ-কাল প্রতীক্ষ! করিয়াছে । 

“বিবিধার্থ নিয়ত শুদ্ধ সাধারণের হিতচেষ্টায় বিব্রত ছিল; ভ্রমেও. 

কখন কাহার নিন্দা বা সম্পদ্-স্থুলভ সম্মান-লোভে ধনীর উপাসনা করে 

নাই। প্ররুত প্রন্তাবে নৃতন গ্রন্থের সমালোচন-সময়ে কথন কখন কোন 
কোন গ্রস্থাকারের উপর কটাক্ষের আভাস হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ভান- 

মাত্র; তাহাতে কেবল গ্রস্থই উদ্দেশ্ত, কদাপি কোন গ্রন্থকারের নিন্দা 

অভিধেয় হয় নাই। তাহা পরিশুদ্ধ সরল-হৃদয়-সম্ভৃত, তাহাতে দোষ 

বা রোষের লেশও লক্ষিত হয় না; বরং ভারতবর্ষীয় বর্তমান গ্রস্থকার- 

কুলের কল্যাণসাধনই তাহাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য । 

“বিবিধার্থ এতাবৎকাল ধাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রযত্তে 

পূর্বোল্লিখিত বহুতর জ্ঞানগর্ত রচনাঁবলীর আন্দোলনে পাঠকবর্গের 

স্েহভাজন হইয়াছে-_-যিনি বাঙ্গীলিজাষারে বিবিধ তব্বাীলঙ্কারে অলঙ্কত 

করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন__এক্ষণে তিনি এত পত্রের 

সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষতি স্বীকার 

করিয়াছে । জয়দাতা হইতে স্বতন্ত্িত ও সহ! অপরিচিত-হস্তে স্যা্ত 

হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন; বিশেষতঃ, 

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাঁশয়ের পরিবর্তে তৎপদে অপর ব্যক্তির 

স্থশৃঙ্খলে কাঁধ্য নির্বাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। 'বিবিধার্থ 

যে প্রকার পত্র, মিজ্র মহাঁশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন ; অন্বাদক- 

সমাজ, বিবিধার্থ সহদয়-সমাঁজের স্সেহভাঁজন ও পাঠকমণগুলীর নিতান্ত 

নিশ্রয়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্যা! আমারে তংপদে প্রতিষ্ঠিত 

করিয়াছেন; কিন্তু বিবিধার্থ-সম্পাদন-পদ্দ স্বীকার করিয়া আমি 

অসমসাহসিকতার কার্য করিয়াছি । সাহিত্য-সংসারে আমার নাম 

অশ্রতপূর্ব ; সুতরাং এতাদৃশ অসদৃশ গুরু-ভার মাদৃশ জন দ্বারা অব্যাঘাতে 

নির্বাহিত হইবে এমত আশা করা যায় না) কেবল ভূতপূর্ব সম্পাদক 
গন্তব্যপথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন ভরসা আছে, আমি সাবধানে সেই 
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পথে তাহার অন্থসরণ করিলে ক্রমে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইব। 
সচ্ছিন্র মণিখণ্ডে সুত্র প্রবেশনের ন্যায় আমার পক্ষে অস্থলভ হইবে না। 
এক্ষণে যে সকল সরলহদয় মহাত্সারা প্রথমাবধি বিবিধার্থের প্রতি 
অকৃত্রিম ন্েহ ও অনুরাগ-প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণেও যেন 

তাহার ন্যুন না করেন। ইহার ভূতপূর্ব সম্পাদক যেমন অবিচলিত 
অন্থরাগ-সহকারে পাঠকমগ্ডলীর মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছিলেন, 

এক্ষণে আমিও নিজ সাধ্যান্সারে তাহার ক্রটী করিব না। পূর্ব- 
সম্পাদকের অনবসরবশত বিবিধার্থ কিছুকাল অনিয়মে প্রচারিত 

হইয়াছিল, তজ্জনিত অপরাধ পাঠকগণ নিজ নিজ ক্রপাগুণে মার্জনা 

করিবেন, ভবিষ্যতে বিবিধার্থ প্রতিমাসের প্রথম দিবসেই আপনাদিগের 

দ্বারস্থ হইবে । 

“অবশেষে বিবিধার্থের চিরপরিচিত হিতচিকীধু” বান্ধববর্গের নিকট 
সবিনয়ে নিবেদন এই যে, তাহার! পূর্বে যেরূপ অবকাশসময়ে নানাবিধ 
প্রন্তাবাদি লিখিয়। বিবিধার্থ অলঙ্কত করিতেন, এক্ষণে যেন তদন্থরূপ 
সাহায্যে বিরত না৷ হন; বিবিধার্থে তাহাদিগেরও তুল্যাধিকার |” 

কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় এই পত্র অধিককাল প্রকাশিত 
হয়নি । ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে “বিবিধার্থ-সঙ্গ হ”-এর মতো আর একখানি পত্র 
রাজেন্্লাল প্রবতিত করেন। সেই “রহস্থা-সন্দর্ভ” পত্রিকার পরিচয় 
'পরিচ্ছ্দীস্তরে প্রদত্ত হবে। 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৩৯ শ্রীষ্টান্বের ৬ই অক্টোবর তত্ববোধিনী সভা 
প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে এই সভা ঠাকুরপরিবারের আত্মীয় ও 
বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে ক্রমশ তত্ববোধিনী সভা বাঙালী 
শিক্ষিত সমাজে প্রসার লাভ করে। রাঁজেন্দ্রলালের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের যোগাযোগ ঠিক কোন্ সময়ে ঘটে বলা যায় না, তবে 
দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন, 
এবং বেদ প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যাপারে সোসাইটির লাইব্রেরীয়ান ও 

আযাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী রাজেন্দ্রলীলের সঙ্গে পরিচিত হুন। ১৮৪৭ 
্ীষ্টাব্দের নভেম্বর মাঁসে দেবেন্দ্রনাথ এবং রাঁজেন্ত্রলাল উভয়েই এসিয়াটিক 
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সোসাইটির ওরিয়েন্টাল কমিটির সদশ্য। সম্ভবত এই সময়েই বা 
তার কিছু পূর্বে রাজেন্দ্রলাল তত্ববোধিনী সভায় যোগ দেন। তত্ববোধিনী 
সভার পরিচালনায় ১৮৪৩ গ্রীষ্টাব্বের অগাস্ট মাস থেকে “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা” প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত পত্রিকার সম্পাদক 

(১৮৪৩-৫৫ ) ছিলেন। পত্রিকার রচনার উন্নততর মান রক্ষার উদ্দেশ্টে 
একটি প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভা ছিল। রাজেন্দ্রলাল এই প্রবন্ধ-নির্বাচনী 
সভার সভ্য হিসাবে “তত্ববোধিনী পত্রিকাপ্র সম্পাদনার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। ১৮৪৮-৫* খ্রীষ্টাব্দে প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভার সাস্ত তালিকায় 

রাজেন্্রলালের নাম আছে । আরও কয়েকবছর সম্ভবত তিনি 

“তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনায় এইভাবে সহায়তা করেন।" 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা” তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল, এমন প্রমাণ 

আছে; কিন্তু ম্বাক্ষরবিহীন রচনাবলীর মধ্যে তার প্রবন্ধ চিহিত করা 

যায় না। রাজেন্দ্লালের মৃত্যুর পর “তত্ববোধিনী পত্রিকা” তাঁর 
সংক্ষিপ্ত জীবনকথায় মন্তব্য কর] হয়েছিল, আমরা শোকসম্তপ্ত চিত্তে 
প্রকাশ করিতেছি ভাঁক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 

বিদ্যাসাগর চিরদিনের জন্য এই মর্ত্যভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন। যখন 
বঙ্গদেশে জ্ঞান ধর্ম বিস্তার করিয়া প্রকৃত উপকার সাধনের জন্য 

তত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় অন্তান্ সভ্যের সহিত এই ছুই মহাত্মাও: 
তাহার সভ্য ছিলেন ।"'-ডাক্তার রাজেন্দ্রলীল মিত্র উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। ইংরাজী 

পারসী সংস্কৃত প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষায় তাহার পারদণিতা ছিল। 
তিনি যেমন বক্তা তেমনি লেখক । 48156175885 ০? 01554 প্রভৃতি 

অনেকগুলি ইংরেজী গ্রন্থ তাহার কীতিস্তম্ভ। এক সময়ে তাঁহার 

বিবিধার্থ-সন্গহ অতি আদরের সহিত এদেশে পঠিত হইত। ইওরোপে 
পণ্তিতমগ্ডলীতে ইহার যারপর নাই প্রতিষ্ঠা। লুগ্ত প্রায় অনেক 
সংস্কৃত গ্রন্থের ইনি উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। ইনি অতি তেজস্বী ও 
সাহসী ছিলেন। স্তায় রক্ষার জন্য কাহাকেই দৃক্পাত করিতেন 
না।,১5 
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জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় রাজেন্দ্রলালের জীবনের অধিকাংশ" সময় ব্যয়িত 
হয়েছে এবং তার বিভিন্ন গবেষণার ফলই তাকে বিহজ্জনমগ্ডুলীতে 

চিরম্মরণীয় ক'রে রাখবে । কিন্তু তীর সর্বতোমুখী প্রতিভা এবং কর্মপ্রয়াস 
কেবল বিগ্যান্থশীলনে এবং জ্ঞানবিস্তারে, সত্যের সন্ধানে এবং প্রত্বতত্বের 
উদ্ধারেই নিয়োজিত ছিল ন!, রাজনীতিক্ষেত্রেও তা প্রযুক্ত হয়ে দেশের 
অশেষ কল্যাণনাধন করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারভ্তে এদেশে 

কোনো রাজনীতিক সভা বা রাজনীতিক আন্দে।লনের অস্তিত্ব জানা যায় 
না। উচ্চপদস্থ রাঁজকর্মচারী বা রাজপ্রতিনিধিদের অভিনন্দন পত্র প্রদান 

করা ছাঁড়৷ আর কোনে! রাজনীতিক সমাবেশ বা রাজনীতিক চিন্ত। সম্ভব 

ব'লে মনে হয়নি । বোধহয় ওয়ারেন হেহিংসের গভর্ণর জেনারেলের 

আপন থেকে অবসর গ্রহণের সময় এইরূপ অভিনন্দনপত্র প্রথম প্রদত্ত হয়। 

পরবর্তী রাজপ্রতিনিধিদের অবসর গ্রহণ কালেও এইরূপ অভিনন্দন 
পত্র প্রদত্ত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরই সর্বপ্রথম বিধিসম্মত রাজনীতিক 
আন্দোলনের উপকারিতা বুঝেছিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের শক্তি 
কতদূর এবং সেই শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার ছ্বারা কির্ূপে দেশের শাসন- 
কার্ষের সুব্যবস্থা করা যেতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম ক'রে তিনি 

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ল্যাণ্ড হোন্ডার্স আসোসিয়েসন ব| 

জমিদার সভা! প্রতিষিত করেন। 77215577129 পত্রের সম্পাদক 
উইলিয়ম কব্ হারি ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই সভার সম্পাদক ছিলেন, 

কিন্ত দ্বারকানাথ এই সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই সভা লাখেরাজ 
প্রত্যাহার এবং রাজস্ব আদীয়ের জন্য জমিদারী বিক্রয় প্রভৃতি প্রস্তাবিত 

ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল । 

১৮৩৭ স্ীষ্টাব্দে জুলাই মাসে ইংল্যাণ্ডে মিঃ আযাভামের চেষ্টায় এবং লর্ড 
ক্রহ্থামের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি নামে এক সভা 

স্থাপিত হয়। জর্জ টম্সন, উইলিয়ম এডনিস্, মেজরজেনারেল ব্রিগ.স্ 
প্রভৃতি এই সভার উদ্যোগে ইংল্যাণ্ডে নানা স্থানে ভারতবর্ষ সন্বদ্ধে বক্তৃতা 
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দিতে আরম্ভ করেন। রামগোঁপাল ঘোষ, কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক- 

রুষণ মল্লিক, প্যারীচাদ মিত্র, কিশোরীচাদ মিত্র, দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায়, 
তারাচাদ চক্রবর্তী প্রভৃতি এই সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং 
সম্ভবত অর্থ ও সংবাদাদি প্রেরণ দ্বারা সাহায্য করতেন। ১৮৪২ গ্রীষ্টান্দের 

শেষের দিকে ছারকানাথের আমলে বিখ্যাত বাগী ও পার্লামেন্টের 
সদন্য জর্জ টম্সন কলিকাতায় আসেন, ফৌজদারী বালাখানায় প্রদত্ত 

তার বক্তৃতাগুলি সমগ্র কলিকাতায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত করে। 

জর্জ টম্সনের বক্তৃতার ফলে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল কলিকাতাতে 
বেঙ্গল ব্রিটিশ ই্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলো । জর্জ টম্সন এর 
প্রথম সভাপতি এবং প্যারীচাদ মিত্র সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। 

প্রধানত হিন্দু কলেজের শিক্ষিত নব্যযুবকেরাই (ইয়ংবেঙগল ) এই 
সংগঠনটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এরা 827£9151602497 নামে 

পত্রিকায় রাজনীতিক আন্দোলন আরম্ভ ক'রে দিলেন। 
১৮৪৬ খ্রীষ্টাবে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংল্যাণ্ডে দেহরক্ষা করেন। তার 

মৃত্যুর পর ল্যাণ্ড হোল্ডার্স আযসোৌসিয়েসন অতি হীন দশায় পতিত 
হয়। এদিকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি কিছু শিক্ষিত যুবকের সভা 
ব'লে গভণমেণ্ট তাকে সমগ্র দেশের প্রতিনিধি ব'লে স্বীকার করেননি । 
১৮৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষের ব্যবস্থামচিব ডিঙ্কওয়াটার বেথুন 

মফম্বল ফৌজদারী বিচারালয়ে মফস্বলস্থ ইংরেজদের বিচারাধীন করবার 
এবং অন্যান্ত কয়েকটি বিষয়ে ইংরেজ প্রজাদের ও দেশীয়গণের মধ্যে পার্থক্য 

দূর করার সছৃদ্দেশ্টে কয়েকটি আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করেন, তখন তিনি 
ইংরেজ সংবাদপত্র সম্পাদক ও ইংরেজ সম্প্রদায় দ্বারা অন্যায়ভাবে নিন্দিত 

হন এবং তীর প্রস্তাবিত আইনসমূহ ব্ল্যাক আ্যাক্টস্ নামে অভিহিত হয়। 
ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া সোসাইটির পক্ষ থেকে রামগোঁপাল ঘোষ বেথুনকে সমর্থন 
ক'রে 736779775 0% 120 05 নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু 

সকল আন্দোলন এবং বেখুনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 

এই সময়ে ল্যাণ্ড হোল্ডার্স আসোসিয়েসনের অভিজাত সম্প্রদায়স্থ 
প্রবীণেরা এবং ব্রিটিশ ইগ্ডয়া। সোসাইটির উচ্চশিক্ষিত নব্যযুবকেরা 
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সশ্মিলিতভাবে দেশহিত সাধনের চেষ্টা করার সারবত্ত৷ হৃদয়ঙ্গম করলেন 

এবং ছুইটি সভা সম্মিলিত করার চেষ্টা হলো । অবশেষে ১৮৫১ গ্্টাবে 

৩১ শে অক্টোবর রাজা রাধাকাস্ত দেব প্রমুখ প্রবীণদের এবং রামগোপাল 

ঘোষ প্রমূখ নবীনদের প্রষত্বে দুইটি সভা যুক্ত হস্সে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান 
আযসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হলো । 

রাজেন্দ্রললাল এই সভার প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ছিলেন না৷ বটে, কিন্তু এর 

প্রতিষ্ঠার অল্পকাল মধ্যেই তিনি সভায় যোগদান করেন এবং উৎসাহী 
সদশ্যরূপে বিভিন্ন আন্দৌলনে সক্রিয় অংশে গ্রহণ করেন । ১৮৫৪ গ্রীষ্টাবে 

১৩ই জান্বয়ারী এই সভার দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে 

দেখতে পাই, রাজেন্দ্রলাল একটি প্রস্তাব উত্থাপন করছেন । ১৮৫৫ 

্ীষ্টান্দে ২৭শে জাল্ুয়ারী ষে তৃতীয় বাধিক অধিবেশন হয় তাতে 

রাজেন্দ্রলাল সমিতির অন্যতম জাস্ নির্বাচিত হন। এই পদ তিনি 

আজীবন অধিকার করেছিলেন এবং অবশেষে এই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের 
সভাপতি পদ লাভ করেন। যে-বৎসর রাঁজেন্দ্রলাল প্রথম কার্ধনির্বাহক 

সমিতির সদস্য হন, সেই ১৮৫৫ ্রীষ্টাব্দের কার্ধনির্বাহক সমিতির সদস্যদের 
নাম এখানে উদ্ধত করা যেতে পারে-__ 

সভাপতি-_ রাজ৷ রাঁধাকাস্ত দেব বাহাছুর 

সহ-সভাপতি-_ রাঁজ! কালীরুষ্ণ বাহাঁছুর এবং রাজা প্রতীপচন্ত্র 
সিংহ বাহাদুর 

সদশ্তগণ__ রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, আশুতোষ দে, জয়কুষঃ 

মুখোপাধ্যায়, রমানাঁথ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র দত্ত, হরিমোহন সেন, দিগন্বর 

মিত্র, রামগোঁপাল ঘোষ, প্যারীচাদ মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
কষ্খকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র সেন, 

রাজেজ্দ্রলাল মিত্র, চন্রশেখর দেব এবং রমানাথ লাহা 
সম্পাদক-_ রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ 
সহ-সম্পাদক-_ কালীপ্রসন্ন দত্ত 

এক কালে এই সভা এমন শক্তিশালী হয়েছিল যে তা ভবিষ্যতে 

ভারতবর্ষের পার্লামেণ্টের মত হবে আঁশ! করা গিয়েছিল । ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান 
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আযসোসিয়েসন দ্বেশের কল্যাণকল্পে প্রথম চল্লিশ বছর যে-কাজ করে ছিল, 

তাঁর সবগুলির সঙ্গেই রাজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং অনেক গুরুতর 

প্রস্তাব ও রাজনীতিক আন্দোলনের সাফল্য তার প্রাতিভার কাছে খণী।' 
সে-সময়ে কোনো নৃতন আইন প্রবর্তিত করার আগে গভর্ণমেণ্ট এই 
সভার অভিমত গ্রহণ করতেন এবং সভাকে অভিমত সংগঠনে রাঁজেন্দ্রলাল. 

যথেষ্ট সাহাষ্য করতেন। 

১৮৫১ শ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর প্রধানত কলিকাতা মেডিকেল কলেজের 
সম্পাদক ডঃ এফ. জে. মৌএটের চেষ্টায় জন এলিয়ট ডিঙ্কওয়াটার 

বেখুনের স্বৃতিকল্পে বেখুন সোসাইটি নামে একাটি আলোচনা -সভা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ইংরেজ ও বাঙালী সমাজের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা 
উপস্থিত থেকে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচন৷ করতেন। মেডিকেল 

কলেজের হল্-এ এই সভার অধিবেশন হতো, এবং গভর্ণর জেনারেল, 

লেফ টেন্তা্ট গভর্ণর, লর্ড বিশপ, আর্চ ডিকন প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সম্মানিত 

ব্যক্তিরাও যোগদান করতে কুন্তিত হতেন না । ভঃ মৌএট, হজ সন প্র্যাট, 

কর্ণেল গুভ উইন, ডঃ বেভ.ফোর্ড, জেম্স হিউম ক্রমান্বয়ে এই সভায় 
সভাপতিত্ব করার পর ভঃ আলেক্জাগুার ডাঁফ্ এর সভাপতি নির্বাচিত 

হন। বেখুন সোঁসাইটিকে তিনিই নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করেন। 

রাঁজেন্দ্রলাল ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত বেখুন সোসাইটির 
কার্ধকরী সমিতির সভ্য ছিলেন।১৮ ১৮৬০ গ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বরের 

অধিবেশনে ডঃ ভাঁফ বিজ্ঞাপিত করেন যে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে 
রাজেন্দ্রলাল “৬1088.০0187 7,015080191) 11) 7321%৪81, বিষয়ে একটি 

বক্তৃতা দেবেন ।৯৯ কিন্তু অনিবার্ধ কারণবশত এই বক্তৃতাটি রাজেন্দ্রলাল 
দিতে পারেননি । রাজেন্রলাল প্রায়ই এই সভায় উপস্থিত থাকতেন, 
সময়ে সময়ে প্রবন্ধ পাঠের পর বিতর্কে যোগদান করতেন এবং 

অনেকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ পাঠও করেছিলেন। বেখুন সোসাইটির কার্য- 
বিবরণী যেগুলি সংগ্রহ করা গেছে তাঁতে এগুলির উল্লেখ পাই,_ 

১২ ডিসেম্বর ১৮৬১-- 0-906815 00 0105 4৯:5৪ ডা 5158০501981 

01 11018, 



৫৩ রাজেন্দ্লাল মিত্র 

১১ ডিসেম্বর ১৮৬২-__- কিশোরীাদ মিত্রের “হিন্দুনারী” শীর্ষক প্রবন্ধ 

পাঠের পর বিতর্কে যোগদান | 
২৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৫-- 156০085 00 ভ/210106 1 00150 

[10187 

৩১ জুলাই ১৮৭৬-_ সভাপতি স্তার জন বার্ড, ফীয়ারকে ধন্যবাদ 
প্রদান। 

২৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৮০-- 11,8০0815 018 7021513 01 ৪৩০৪শ,, 

১৮৫৪ গ্রীষ্টাবে কর্ণেল গুড উইন বেখুন সোসাইটিতে ৭0010% ০৫ 

90167506) 17500505 2170 4৯7৮ নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং 

'এতদ্দেশীয় একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উখ্বাপিত করেন। 

এঁ বৎসর মার্চ মাসে এ'রই চেষ্টায় হজ জন প্র্যাটের বাড়ীতে ভারত গভর্ণ- 
মেণ্টের তদানীন্তন রাজন্বসচিব মিঃ আালেনের সভাপতিত্বে একটি সভা 

হয়, এবং ১০০1৪ 20: 006 01000096101 ০৫ 17033500151 ১ 

বা শিল্পনিগ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। রাজেন্দ্র- 
লাল মিত্র প্রথম থেকে এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং সংবাদ- 
পত্রাদিতে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে হজ্সন প্র্যাটের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের নাম 
সম্পাদক হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। শিল্পবিচ্যোৎসাহিনী সভার পরিচালনায় 
কলিকাতায় প্রথম শিল্প বিভ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, পরবর্তীকালে ষে- 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটিকে বাংলা গভর্ণমেটি নিজন্ব কর্তৃত্াধীনে 

আনয়ন করে (১৮৬৪ শ্রীষ্টাৰ )। প্রথমাবস্থায় 7. [২188এএ-এর 

তত্বাবধানে বিগ্ালয়ের কাজ আরম হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংল! 
গভর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব গ্রহণ ক'রে মিঃ এইচ. এইচ. লক্ 

নামে অভিজ্ঞ চিত্রকরকে এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। লকের সঙ্গে 
রাঁজেন্দ্রলালের বিশেষ হগ্ভত! ছিল, এবং 48175761555 ০0 07855 

গ্রন্থ প্রকাশের সময় চিত্রাদি বিষয়ে লক্ সাহেব তাঁকে যথেষ্ট সাহাষ্য 
করেছিলেন । 

রাজেন্দ্রলাল শিল্প বিগ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ 

গ্রহণ করেছিলেন। ৬ই এপ্রিল ১৮৫৪ গ্রটাব্দে হজ.সন গ্রযাট ও রাজেজ্র- 
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লাল প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্ত ও পাঠক্রমের বিবরণ দিয়ে সংবাদ- 
পত্রে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন (“সংবাদ ভাঙ্কর” ২৫শে যে ১৮৫৪ )। 

বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় ১৬ই অগাস্ট ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ । “সংবাদ 

প্রভাকর-”এ প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপন থেকে শিল্প বিষ্যালয় সম্বন্ধে কিছু 

জানতে পারি ।২০ 

“বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে ৬লালাবাবুর নৃতন বাজারের বাঁটীতে 
আগামী ৩১শে শ্রাবণ সোমবাঁরে বেলা ৪ ঘণ্টা সময়ে উপরোক্ত বিদ্যালয়ের 
সংস্থাপন হইবেক। তাহাতে অধুনা চিত্রকরণ এবং পুত্তলিকাদি 
গঠনোপযোগি বিগ্ার উপদেশ প্রদত্ত হইবেক। 

“সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার দিবসে চিত্রকর শ্রেণীর শিক্ষা 
হইবেক এবং মূতি নির্মাত শ্রেণীর শিক্ষ। মঙ্গলবার, বৃহষ্পতিবার এবং 
শনিবার হইবেক। 

এক শ্রেণীতে উপদেশ প্রাপ্তির মাসিক বৃত্তি ১ টাকা । 

উভয় শ্রেণীতে উপদেশ প্রাপ্তির মাসিক বৃত্তি ১॥০ টাকা। 

উক্ত বৃত্তি গ্রতিমাসের শেষ দিবসে দিতে হইবেক। 

“বিন্যাথির! বিদ্যালয়ের ছাত্র নির্দেশে পুস্তকে আপন আপন নাম নির্দিষ্ট 

করাইলে এক একখানি ছাত্রীয় পত্র (টিকিট ) প্রাপ্ত হইবেন, এ পত্র 
বিগ্ভাথি কর্তৃক প্রত্যহ শিক্ষকদদিগকে দেখাইতে হইবেক। উক্ত পত্র 
ছাত্রের একমাসের নিমিত্ত প্রাপ্ত হইবেন। মাঁস পূর্ণ দিবসে ছাত্রীয় 
বৃত্তি আদায় হইলে আগামি মাসের নিমিত্ত পুনঃ নৃতন পত্র প্রদত্ত 
হইবেক। 

বৃত্তি গ্রহণ ও বিদ্ভাথিদিগকে নাম নির্দেশ করণার্থে এক ব্যক্তি 
প্রত্যহ বিদ্যালয়ে অপরাহ্ছে ছুই ঘণ্টা অবধি চারি ঘণ্ট। পর্যস্ত উপস্থিত 
থাকিবে । অন্যাবধি এক সপ্তাহ সে ব্যক্তি পূর্বানহ্ছে ৭ ঘণ্টী অবধি ১০ 
ঘণ্টা পর্যস্ত তদর্থে তথায় উপস্থিত থাকিবেক। 

“চিত্র শিক্ষাথিদিগকে এক একখানি প্রস্তর ফলক লেখনী সেট ও 

পেন্শিল আনিতে হুইবেক। 



৫২ রাজেন্্রলাল মিদ্ 

-“চিত্রকর শ্রেণীস্থ বালকেরা চিত্রকরণে কিঞ্চিৎ সক্ষম হইলেই তক্ষণ 

বিদ্যাপদেশার্ধে অপর এক শ্রেণীতে সংস্থাপিত হইবেক। 

হজসন্ প্রাট 

কলিকাতা । শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র 

ইং ৯ অগাস্ট, ১৮৫৪ ) শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা! সম্পাদক |” 

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শিল্পবিগ্যোৎসাহিনী সভার কার্যকরী সমিতির সভ্যদ্দের 

যে-তালিকা পাওয়া যায়, তাতে রাজেন্দ্রলালকে সমিতির কোষাধ্যক্ষ 

পদে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখি ।২১ “77106 001107178 15 00০ 

০010199516107 06 00০ 00917986115 2000170100655 ০0৫6 00৫ 

9০0০1665607 002 70101001002 06 10005055142 

৪0009100650 ৪6 ৪. £2176192] 1222011)6 ০01 002 50105010615 

10610 01) 006০ 901) 9101000 : 00101061  0300৫%/51৯ 

11251061003) 70২6. ]. [1,0176) 0806. 00196, 1২০0 19501: 

01800 71160:9) 11, 0. 9179110ড7) 1,160061078216 06 9090150061১ 

[017 324£09107) 7382900 [81610019191 701009১  [7001801815 

70698517651 7 2001] দা. ]. 000160010 

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর কাশীপুরে কলিকাতার তদানীন্তন 

ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীাদ মিত্রের বাড়ীতে বাংল! দেশের সামাজিক উন্নতি- 

কল্পে একটি সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্টে এক সভার অধিবেশন হয়। 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় 
45500190101 06 50121505101 01)2 72000011017 ০0 ১০০151 

[00:0৮ 22051 বা সমাজোন্নতি বিধাঁয়িনী সুহৃদ সমিতি নামে একটি 

সমাজসংস্কারকামী সংস্থা স্থাপিত হয়।২২ রাজেন্দ্রলাল এই সভার অন্যতম 
উৎসাহী সভ্য ছিলেন । এই সভার কার্ধনির্বাহক সকল স্দস্তের নাম 
এখানে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। ৃ 

সভাপতি-__ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সদস্ত-_ রাঁজা লত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, প্যারীটাদ মি, হরিশ্চন্্র 
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» মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দেব, রাজেজ্জলাল মিজ্র, ঈশ্বরচন্্র 
মিত্র, শ্টামাচরণ সেন, দিগন্বর মিত্র, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 

গৌরদাস বসাক, অক্ষয়কুমার দত্ব ও কিশোরীটাদ মিত্র 

সম্পাদক-_ কিশোরীঠাদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত 

ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তকের ভূমিকায় 
লিখেছেন যে, সমাজোন্নতি বিধায়িনী সভাই প্রথম এই গহিত প্রথার বিরুদ্ধে 

বাবস্থাপক সভায় আবেদন প্রেরণ করে। এই সভ1 বিগ্তাসাগর 

মহাশয়ের প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ বিষয়ক ব্যবস্থাও বিধিবদ্ধ করতে 

সাহায্য করে। গঞঙ্গাসাগর প্রথার উচ্ছেদরসাধন, স্ত্রীশিক্ষ! বিস্তার, চড়ক- 
পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিষ্ঠুর প্রথাগুলির উচ্ছেদসাঁধন প্রভৃতির জন্যও 
প্রশংসনীয় চেষ্টা করে । ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী এই সভার যে 

মাসিক ও বাধষিক অধিবেশন হয় তাতে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন এবং প্রস্তীব করেন যে, এই সভ। বহুবিবাহ নিবারণ 

সম্বন্ধে যে-আন্দোলন করছেন সে-বিষয়ে একটি আইন বিধিবদ্ধ করার 

চেষ্টা হওয়া উচিত, যাঁতে যে-সব কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহ করেন তাদের 

পরিণীতা স্ত্রীদের ভরণপোষণের জন্য আইনান্থসারে বাধ্য করা যায়। 

ভারতবষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই সমিতি বনবিবাহ নিবারণ বিষয়ে যে- 

আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তা সংশোধন ও বিচারের জন্য ষে-কয়েকজন 

সদস্তের উপর ভার অর্পণ করা হয় তাদের নাম-_- হরিশ্চজ্্র মুখোপাধ্যায়, 

চন্দ্রশেখর দেব ও রাজেন্দ্লাল মিত্র । 

১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্দের প্রারভ্তে কলিকাতায় ফটো গ্রাফিক সোঁসাহীট নামে 
এক সভা স্থাপিত হয়। এর গ্রতিষ্টাকালে সভাপতি ডঃ এফ. জে. 
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ছিলেন৷ বাংল! ভাষায় প্রথম সচিত্র সাময়িকপত্র তিনিই প্রবতিত 
করেন। রাজেন্দ্রলাল ফটো গ্রাফিক সোসাইটির অন্যতম সন্ত ছিলেন 
এবং সংস্থার কোষাধ্যক্ষও নিযুক্ত হন। কিস্ত এই সভার অধিকাংশ সভ্যই 
য়োরোপীয় ছিলেন এবং ম্বাধীনচেত! রাঁজেন্ত্রলালকে কেউ কেউ অপ্রিয় 

সত্য কথনের জন্য বিষদৃষ্টিতে দেখতেন। কিছুদিন পরে এ দের চক্রান্তে 
তিনি কেমন ভাবে এই সভা থেকে বিতাড়িত হলেন, তাঁর বিবরণ পরে 
যথাস্থানে প্রদত্ত হবে। ফটোগ্রাফিক সোসাইটির জার্ণালে রাঁজেন্দ্লালের 
ফরাসী থেকে অনূদিত কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 

৫. 
১৮৫৬ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গভর্ণমেণ্ট ওয়ার্ড স্ ইনষ্লিটিউসন স্থাপিত 

করেন। যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন করেন তখন 
তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এদেশের জমিদারদের সামাজিক ও আথিক 

প্রতিপত্তি যাতে অক্ষুণ্ন থাকে এবং যাঁতে তাঁর উত্তরোত্তর প্রজার এবং 

দেশের শ্রীবৃদ্ধি করতে পারেন। যে-সব জমিদার অপ্রার্চবয়স্ক 
উত্তরাধিকারী রেখে মারা যেতেন, তাদের জমিদারী যাতে সুরক্ষিত 

হয় সে-জন্য কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ স্থাপিত হয়। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক 
উত্তরাধিকারীদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না । ফলে এই বালকের! 

কুচক্রীদের চক্রান্তে বা অসৎ সংসর্গে কখনো কখনো। এমন মানুষ হতেন 
যে, তীর। সাবালক হয়ে কোর্ট অফ ওয়ার্ড স্ কর্তৃক স্থুরক্ষিত জমিদারী 

নষ্ট এবং সঞ্চিতধন অপব্যয়িত ক'রে নিজের ও দেশের অহিত করতেন। 

'াজেন্দ্রলাল এ-বিষয়ে ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েসন থেকে আন্দোলন 

করার ফলে গভর্ণমেণ্ট কলিকাতায় ৮নং মানিকতলায় ওয়ার্ড স্ ইনই্রিটিউসন 
নামে এক আবাসিক বিগ্ভালয় স্থাপন করেন এবং রাঁজেন্্রলালকে পাঁচশত 

টাকা বেতনে এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। অল্পবয়স্ক ভূম্যধিকারীরা। 
রাজেন্্রলালের অধীনে কলিকাতায় নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিচারকবৃন্দসহ 

একটি বাড়ীতে বাস করতেন এবং তার তত্বাবধানে শরীরচর্চা, বিস্যাশিক্ষা 
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প্রভৃতি করতেন। প্রথম বৎসর যে-সব বালক তার তত্বাবধানে ছিল 

তাদের নাম এবং গভর্ণমেণ্টকে দেয় রাঁজন্বের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত 
হলো,২৪ 

নাম রাজন্বের পরিমাপ 
নরেক্্রনারায়ণ রায় (মুশিদাবাদ ) ৬৮১০৬১11৩৬৯ 

যোগীন্্রনারায়ণ রায় ( পু'টিয়। ) ১,৪৩,৯৩২৮/২ 

পরেশনারায়ণ রায় (পুটিয়) ৯৫৬৯৮1৮/৩ 

কিশোরীলাল রায় (রাজশাহী ) ২০১২৩৪%৪ 

চন্্রশেখর রায় (রংপুর ) ১,১১১০০০২২ 
প্রসমকুমার চৌধুরী (কোনা ) ৮,৯৮৯৪৬৪ 

কষ্ণমোহন বস্থ (কটক ) ৬,৩৮৬1/৭২ 
গজেন্জনারায়ণ রায় (মেরি দনীপুর ) ৩৬,৯৩২-৮২ 

কোচবিহারাধিপতি ৮১০০১০০০২২ 

ভোমপাড়ার রাজা ৮১৯০ ০২, 

হেমে্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ম্মৃতিকথায় লিখেছেন, “সেই আলালের ঘরের 
ছুলালর্দিগকে মানুষ করিয়! তোল! কিরূপ কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই বুঝিতে 

পারা যায়। সেজন্য রাজেন্দ্রলালকে কঠোর ব্যবস্থা করিতে হইত। 
প্রত্যেক ছাত্রকে সম্ভরণ শিক্ষা করিতে হইত । কেহ যদ্দি তাহাতে অসম্মত 

হইত, তবে তাহাকে বেত্রাঘাত সহ করিতে হইত । আমর! সেই সময়ের 
কোন জমীদারকে বলিতে শুনিয়াছি, "আমার পিঠে রাঁজেন্দ্রলাল মিত্রের 
বেতের দাগ আছে । শীতকালে কোন ছাত্র শধ্যাত্যাঁগ করিয়া আসিতে 

বিলম্ব করিলে, রাঁজেন্্রলালের আদেশে ভূৃত্যরা তাহাকে ধরিয়৷ আনিয়া 

পুফরিণীতে ফেলিত। ছাত্ররা কিন্তু বড় হইয়! তাহার নিকট স্থ-শিক্ষার 
ধণ ম্বীকার করিতেন। তিনিও তাহাদিগকে পিতার ন্যায় জেহ 

করিতেন-- তিনি যে কঠোরত। অবলম্বন করিতেন, তাহা! তাহাদিগের 

কল্যাণের জন্য |৮২৫ 

ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসনে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করার অব্যবহিত পূর্বে 
(১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ স্ত্রীষ্টাবৰ ) রাজেন্দ্রলাল এসিয়াটিক সোসাইটির 
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্রস্থাগারিকের বৈতনিক পদ পরিত্যাগ করেন।২৬ ৬ই মার্চ ১৮৫৬ 
্ীষ্টাব্ধে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। এর সঙ্গে 

তীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আজীবন বর্তমান ছিল এবং পরবৎসরই (১৮৫* 
্ীষ্টাব্দ ) এশিয়াটিক সোসাইটির অবৈতনিক যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন। 

ক্রিটিশ ভারতে লর্ড বেটিক্কের শাসনকালের পূর্ব পর্যস্ত কোনে দেশীয় 
ব্যক্তি মাসিক একশত টাকার বেশী বেতন পেতেন না বা কোনো 

দীয়িত্বপূর্ণ রাজকার্য পেতেন না । পরে উচ্চশিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তির৷ ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হতেন বটে, কিন্ত 

মফম্বলে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যা ইচ্ছা করতেন, তারা মফস্বলস্থ 
বিচারালয়গুলির বিচারাধীন ছিলেন না। য়ৌরোপীয়দের 

ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার নিপত্তির ক্ষমত। কেবল সুপ্রিম 

কোর্টেরই ছিল। স্থদূর মফন্বলে ইংরেজ প্্যাণ্টার এবং দেশীয় 
প্রজার মোকদ্দমা বাধলে দরিব্র প্রজাকে প্রভূত সময় এবং অর্থনাশ 
ক'রে কলিকাতায় এসে নালিশ রুজু করতে হতো । তখন ধাতায়াতেরও 

এতো! স্থুবিধা ছিল না । ফলে অধিকাঁংশ ক্ষেত্রেই ইংরেজ অপরাধীর বিরুদ্ধে 

মোকদ্দম! হতো! না। হলেও তত্বাবধাঁনের অভাবে আসামী অব্যাহতি 

পেতো | ড্রিঙ্কওয়াটার নেখুন যখন ভারতবর্ষের ব্যবস্থা-সচিব ছিলেন 
তখন কয়েকটি আইনের খসড়া করেছিলেন, যার দ্বারা য়োরোপীয় 
আসামীদের মফম্বলস্থ বিচারালয়ের বিচারাধীন করা যাঁয়। কিন্ত সে- 

প্রয়াস তখন সফল হয়নি । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবস্থাপরিষদের তদানীন্তন 

সভাপতি মিঃ পিককু আবার একটি নৃতন ফৌজদারী বিধির খসড়া 
করলেন। শিক্ষিত দেশবাসীরাও এই উপলক্ষে এক বিরাট আন্দোলন 

করেন। সেই সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য বক্তা জর্জ টম্সন্ 
দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে এসেছিলেন । ১৮৫৭ শ্রীষ্টান্দে ৬ই এপ্রিল টাউন 

হল্-এ এক বিরাট সভ। আহত হয়। দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা 

সকলেই এতে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া জর্জ টম্সন্, জেম্স হিউম, 
রেভারেগ্ড জেম্স লঙ. প্রভৃতি কয়েকজন ভারত-বন্ধু ফোরোপীয় উপস্থিত 
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ছিলেন। অনিবার্য কারণে রাজ! রাধাকাস্ত দেব উপস্থিত হতে না 
পারায় রাজা কালীরুষ্ণ দেব বাহাছুর এই সভায় ভাপতি নির্বাচিত হন। 
রাজা রাঁধাকাস্ত একটি সুদীর্ঘ ও স্থচিস্তিত পত্রে তার অভিমত প্রকাশ 

করেছিলেন, এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কিশোরাাদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র 
সিংহ, দিগস্বর মিত্র, জর্জ টম্সন্, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমানাথ ঠাকুর, 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন, রমানাথ সাহা, প্যারীচাদ মিত্র, 
শিবচন্দ্র দেব এই সভায় বক্তৃতা করেন। বক্তাদের যুক্তি অতি সারগর্ভ 
ও ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল এবং জনসাধারণের পূর্ণসমর্থন লাভ করেছিল। 

1688175715%-এর তদানীস্তন সম্পাদক কব. হারি লিখেছিলেন, “চারজন 
মিত্র এ সভায় দিনটি জয় করেছেন (০0 01105513555 

100. 6) 89 )। বলাবাহুলা, প্যারীঠাদ, কিশোরীচাদ, দিগস্বর 
এবং রাজেন্দ্রলালকে লক্ষ্য করে এই মন্তব্য করা হয়েছিল। 
এদের বক্তৃতা সম্বন্ধে ভোলানাথ চন্দ্র লিখেছেন, €77105 1850 

১৪০০ (06815 01591700 ) 51001520052] 005 561) 

25091060101 /10)0030 ৪.510615 ড৮০০৫ 0৫6 50910006791, 13800 

[90617019191 0080০ 1015 9150 13310115 01:80011081 ৪0021020020 

£11738 2. 01010015601 1015 20006 0150115000010, 380 

15501501780 71117213980 (132 £:68.0550 101510510 01519185 

75 এর 61810186  হা।ণু €100006106 50650191306 13200 

[01801000591 8৬০00181915 17010165560 005 800161)06 175 ৪ 

00160, 0:8001021 2100. 131117007010105 51926010১ 50101) 25 15 

11169 70956 175 70701068155.২৭ 

665 272 72/2-এর সম্পাদক শম,চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি 

মন্তব্য থেকে আমরা দেখতে পাই যে, বক্তারা সকলেই বক্তৃতা সধত্বে 
প্রস্তুত ক'রে এনেছিলেন, কেবল রাজেন্দ্রলালই বন্তৃত। লিখে আনেননি। 
ইংরেজীতে তিনি যে, অনর্গল বক্তৃতা করেন তা যেমন ওজস্বিনী তেমনই 
হৃদয়গ্রাহিণী। এর একস্বানে তিনি ভারতের অর্থ শোষণকারী ইংরেজ 
নীলকর ও অন্ান্ত ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য ক'রে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন, 



৫৮ রাজেন্জ্লাল মিত্র 

18 11086 15 16 0:০০ 15 16 18156 0096 006 (05502 

[58100 81908102110 2. 901)012 0০95 ০06 006 0500916 0০ 

1617)817) ৪৮০৮০ 076 19৬7 ৪170 0962 590308 17101) ৪০৮৪] 0176 

০010170 ? 0০010 219 01)1176 106 02015 001501712 011--- 00016 

৪5] 6০ £০০এ 50৬61020066 0138 50001) 3:100190401 ? ০৬ 

111] 100 00906 ০৪ ৪001560 0£ 1090 02505, 0 ০8965 

171:5118010629, 0£ ৪100880101570 ০06 1805 ৪04 ০0৫ 965 01311885 

0651065 0080 ৪: 0৪0১ 101: 06501017106 006 11817001006 

130260 10191066100 115০ ৪0০956 006 19৬7 আ€ 10855 1066 

81168 93 081100011718660 172 150 12962951160 00005 17 01086 

৪০০০00207 ৮06 01181065001) 2000058610175 60 06661 500 61020 

৫0175 5001 00৮ 00 ০০: 5900106% ? 10৬০910 ০06 0৪ 

0061:105 17101) 0118190091156 ৪ 0105 [50811510081 218 

70995655176 ৪11 01১৪ 06165005 01 01) 4১02109-59 3018 1206) 01065 

80527001575 0010 [1761270 108৮5 08111201017 2130 

06595020101 00 আ1)5176561 610০5 1১8৬০ £০:৩., 

যখন ডরিঙ্কওয়াটার বেখুনের প্রস্তাবিত তথাকথিত ব্ল্যাক আ্যাক্ট স- 
এর সমর্থনে রামগোপাল ঘোষ ১৮৫৩ খ্রীষ্রাব্দে & 12 167,225 0% 

0০6625%1012115 480559 001777701519) 0211602 £76 731201 805 

লিখেছিলেন, তখন এক শ্রেণীর য়োরোপীয় তার প্রতি এমন বিদ্বেষ- 

পরায়ণ হন যে, এপ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটির সহকারী-সভ।পতি 
হলেও তাঁকে উক্ত সভা! থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দেন। রাজেন্দ্রলালের 
নির্গাক স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে প্রকটিত অপ্রি্ন সত্যও য়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের 
তীব্রভাবে আঘাত করেছিল । 

ফটো গ্রাফিক সোসাইটির কয়েকজন য়োরোঁপীয় সদস্য সভার সহকারী 
সভাপতি রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও কোষাধ্যক্ষ রাজেন্দ্রলালকে তাঁদের 
“বিদেশী বিছেষে'র জন্য পদত্যাগ করতে বলেন। রাঁজ৷ ঈশ্বরচন্দ্র রাজেন্দ্র, 
লালের সকল উক্তি সমর্থন না করলেও পদত্যাগ করেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল 



রাঁজেজ্লালের জীবনকথা ৫৯ 

তাঁর একটি রাজনীতিক মতের জন্ত শিল্লোন্নতিবিধায়িনী এই লভার সাশ্যপদ 
কেন ত্যাগ করতে হুবে এর কারণ বুঝাতে পারলেন না। তিনি পদত্যাগ 
করতে অস্বীকার করলেন। সভায় শতাধিক সদস্য ছিল, কিন্তু তার 
একটি অধিবেশনে অধিকাংশ সভ্যের অন্পুপস্থিতিতে মাত্র ২৪ জন স্যাস্যের 

ভোটে রাঁজেন্ত্রলালকে উক্ত সভার সদস্যপদ থেকে বিচ্যুত করা হলো । 
সভার নিয়মাবলীতে সশ্যপদ থেকে কাকেও বিচ্যুত করার কোনোও নিয়ম, 
ছিল না । অন্তদিকে রাজেন্দ্রলালের বিরোধী বক্তার কতকগুলি কাল্পনিক 
অভিযোগ খাঁড়া ক'রে তাঁকে সভ। থেকে বহিষ্কীত করলেন । কোনো বক্তা 

তার অন্যায় রাজনীতিক মতকে বর্বরোচিত ব'লে, কেউবা তাঁর সময়ে 
সভার চাদ ঠিক মত আদায় হয়নি ব'লে ( যদিও সভ্যেরা নিজেরাই তার, 
জন্য দায়ী ), তীঁকে সভ্যপদের অনুপযুক্ত স্থির করেছিলেন। রাজেন্্রলাল 

ফটোগ্রাফিক সোসাইটির জার্ণালে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন 
এবং সভাপতি স্বয়ং তাঁর পাগ্ডিত্যের জন্ তাকে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু একজন 

বক্তা এ-বিষয়েও তার নিন্দা করতে কুন্তিত হননি, এবং তাঁর প্রবন্ধাবলী 
যে “চুরি” করা, এই ব'লে তাকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছিলেন ।২৮ 

ফটোগ্রাফিক সোসাইটির জার্ণালের তখন তিনটি মাত্র সংখ্য। প্রকাশিত, 

হয়েছিল, এবং রাজেন্দ্রলালের পাঁচটি প্রবন্ধ তাতে ছিল। যথা, 
(১) 05 052 70:090255 ০£ 0081756510011)5 00110901018 

2008£65$ 00100 21835 00 £0008-06101058 2150 & 601000]8 0 & 

176৬ 01009609818101910 ০০৪ 01196+ ( 05805120650. 00100 16 2295 ), 

(২) 408 9১০93 019 00911090101) ০০৪0176 ৪0010065515 0০ 

৫66০6156 102101003198610918? ( 0:210918660 60100 172 17147771512 ). 

(৩) 16:8০01০81 [7155 600 95108 09110100 10 17181 

6609০180015” (0081519660 £0100 172. 108778615 ), 

(৪) ও (৫) 51503 ০0£ 51500081810121081 1100611185106”, 

০92001120 £020 ড8101003 501101281) 10102119813 0৫ 810. 

প্রবন্ধগুলি ফরাসী ও অন্তান্ত য়োরোপীয় জার্পাল থেকে অনূদিত ও 
সংকলিত ব'লে লেখক যখন স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন, তখন এর জন্য 



৬০ রাজেন্্লাল মিত্র 

তাকে কেমন ক'রে চৌর্যাপরাঁধে অপরাধী কর! যেতে পারে তা বৌঝা 
যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, টাউন হল্-এ বক্তৃতায় তিনি যে বিদেশীয় 
ব্যবসায়ীদের নিন্দা করেছিলেন তা৷ তারা সহা করতে পারেননি। খারা 

যথার্থ পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তারা এ বক্তৃতায় কিছু দোষ দেখতে 

পাননি । মেজর ( পরে ভারতবর্ষের সারভেম়্ার জেনারেল স্যার হেনরি ) 
থুলিয়ার স্পষ্টই বলেছিলেন যে, রাঁজেন্দ্রলাল যে-ভাষায় নীনকরদের 
আক্রমণ করেছিলেন, য্োরোপীয়রা এ-দেশের লোকদের তার চেয়ে অনেক 
তীব্র এবং অভদ্র ভাষায় নিত্য গালি দিয়ে থাকে । রাজেন্দ্রলাল কেবল 

'নীলকরদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, সমগ্র জাতির নিন্দা করেননি। 
কলিকাঁতার তদানীন্তন প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট 1%12% £91-এর প্রথম 
সম্পাদক জেম্স হিউমও রাঁজেন্দ্রলালের পক্ষে বক্তৃতা করেন। সভায় 
কোরাম না হওয়া সত্বেও বেআইনী ক'রে রাজেন্দ্রলালকে বহিষ্ষারের 

প্রতিবাদে মেজর থুলিয়ার স্বয়ং সদস্পদ ত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল ধ'রে 
সে-সময় সংবাদপত্রগুলিতে এই নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলতে থাকে । সেগুলি 
থেকে এই বিতর্কের তীব্রতা বুঝতে পারা. যায়। রাজেন্দ্লালের বিপক্ষে 
ছিল 15/2652. ০117212১ 27721257777278, 1175 722722% ১২৯ স্বপক্ষে 

| ছিল দেশীয় পত্রিকাগুলি, যার মধ্যে সর্বপ্রধান 27200 72250%1৩০ 

রাঁজেন্্রলালের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের কয়েকটি ঘটনা 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজেন্দ্রলালের প্রথম পত্বী ১৮৪৪ 

খ্ীষ্টান্্ে পরলোকগমন করেন। আঙ্গমানিক ১৮৬০।৬১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ 

রাজেন্্রলাল দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। ভবানীপুর নিবাসী কালীধন 

সরকারের জ্যেষ্ঠ কন্যা! ভূবনমোহিনীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। .বিবাহের 
পর তিনি কিছুদিন তার বন্ধু কিশোরীটাদ মিত্রের কাশীপুরের বাগান- 
বাড়ীতে নবপরিণীত স্ত্রীসহ বাস করেন ।৩৯ রাজেন্দ্রলালের তীয় পত্বীর 

ছুই পুত্র রমেজ্দ্লাল ও মহেন্দ্রলাল। রমেন্দ্রলালের জন্ম তারিখ এবং জীবনের 
প্রধান ঘটনাবলী রাঁজেন্ত্রলাল তার নোটবুকে লিখে রেখেছেন ।৩২ 
রমেন্দ্রলালের জন্ম ২৬শে নভেম্বর ১৮৬৪ । 
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১৮৬৪ খ্রীষ্টা থেকে কয়েক বছর রাজেন্দ্রলালের পারিবারিক জীবনে 
কয়েকটি দূর্ঘটনা ঘটে। তার নিজের স্থাস্থ্যও এই সময়ে খুব খারাপ 
হয়। এই সময় থেকেই রাজেন্দ্রলাল মাঝে মাঝে অসুস্থ থেকেছেন। 
রাজেন্দ্রলালি “এঁতরেয় অরণ্যক”-এর ভূমিকায় (১৮৭৬) কৌতুকের সুরে 

লিখেছেন, “85 ৪. ০:৫0905 ০5010010610, ৪190 00 [196 38115090- 

00০2 ০0৫ 10055 08015 51১০ 1980 70:080056108620 5৮11, 7 

ভা) ০৫10108 0)6158001101558, 41219581006 0106 1319015৪102 

৬০০৪, 80106 21816 55815 86০ 10950 105 1801)6] 22010006196], 

2.৩ 00151)60 €০0 029. 05 2. 08198610005 11117)6555 01 ৪ জ1১016 

3০৪], ৪150 51092120 1)25115 17) 10121525 250 511702 0196. 

56581010106 01 006 15850 5221 আ1)2া8 [0901 010 0115 ০11. 
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জনমেজয় মিত্র ২৫শে অগাষ্ট ১৮৬৯ খ্রীষ্টাবে দেহত্যাঁগ করেন । 

পাইকপাড়ার রাজ! প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ রাঁজেন্দ্রলালের বন্ধু 
ছিলেন। গৌরদাস বসাকের সঙ্গেও রাজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। 
সম্ভবত এই সময়ই ( ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) মাইকেল মধুস্দূনের সঙ্গে রাজেন্দ্র- 

লালের পরিচয় ঘটে। মধুস্থদনের বিভিন্ন চিঠিতে রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ 
আছে। মধুস্দনের কাব্যের অন্থরাগী পাঠক হিসাবে রাঁজেন্দ্রলাল তার 
প্রচারে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। রাজনারায়ণ বস্থুর সঙ্গে ১৮৬ গ্রীষ্টাব্দে 

মধুস্থদনের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার কৃতিত্বও রাজেন্দ্রলালের 1৩৪ 
মধুসূদন কর্তৃক “সিংহলবিজয় কাব্য” রচনার প্রস্তাব এবং পরিকল্পনার 
ক্ষেত্রেও রাঁজেন্দ্রলালের ভূমিকা স্বীকার্য। 

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ওরা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়৷ নাট্যশালায় পাইকপাড়ার 
রাজাদের প্রযোজনায় মধুন্দনের “শমিষ্ঠা” নাটক অভিনয়কালে রাজেন্দ্র- 
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লাল শুধু নাটক বা নাট্যমঞ্চ সম্বদ্ধেই আগ্রহ পোষণ করেননি, তিনি 
অভিনয়ে অন্যতম “সভাসদে'র ভূমিকা গ্রহণ করেন ।৩৫ “একেই কি বলে 
সভ্যতা”, “বুড় শালিকের ঘাড়ে রে?” অভিনয় করার প্রস্তাবে আপত্তি 
উঠলে যখন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বেলগাছিয়! থিয়েটারে ইংরেজী প্রহসন 
অভিনয়ের সংকল্প করেন তখনও রাজেজ্জলাল “701006 £01 ৪1) 1১00: 

“00৬67 800 17011001016” 75850 00810501817 01558016, 

€%01555” প্রভৃতি প্রহসনের অভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 

নাট্যমঞ্চের সঙ্গে পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না 
থাকলেও, নাটক এবং অভিনয় সম্বন্ধে চিরদিন তাঁর আগ্রহ ছিল। 

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের স্থগভীর প্রীতি ও 

বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। রঙ্গলালের সৃখে-ছুঃখে রাজেন্দ্রলাল সর্বদা তার 
পাঁশে থেকেছেন । রঙ্ৃলাল তাঁর “কর্মদেকী” কাব্যটি (১৮৬২ ) রাজেন্দ্রলাল 

মিত্রকে উৎসর্গ করেছেন-_ প্রণয় খণের কুসীদবৃদ্ধি স্বরূপ” । 

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্ের ১৪ই জুন 178200 42240 পত্রিকার সম্পাদক 

হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় দেহত্যাগ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
[7175200724০ পত্রিকার প্রথম প্রবর্তন করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 

মধ্যভাগে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী মধুন্থদন রায় অসুস্থতা নিবন্ধন উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশে গমনকালে মুত্রীযস্ত্রসহ পত্রিকার শ্বত্ব বিক্রয় করতে মনস্থ করেন। 

মিলিটারি আ্যাকডিন্টস্ বিভাগে গিরিশচন্দ্র সহকর্মী হরিশন্দ্ 
মূদ্রাযস্ত্ররহ পত্রিকাথানি তাঁর ভ্রাতা হারাণচন্দ্রে বেনামীতে 
কিনে নেন এবং তিনি ও গিরিশচন্দ্র উক্ত পত্রখানি পরিচালিত 

করেন। লর্ড ভ্যাল্হাঁউনির পররাজ্যগ্রাসিনী নীতির বিরুদ্ধে, সিপাই- 

যুদ্ধের সময় বৈরনির্যাতন-আক্রাস্তচিত্ত ইংরেজের প্রতিহিংসা গ্রহণের 
বিরুদ্ধে এবং লর্ড ক্যানিং-এর উদ্দারনীতির স্বপক্ষে, সর্বোপরি নীলকরদের 
অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুইটি শক্তিশালী লেখনী নিয়োজিত 
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হয়েছিল। হরিশ্চন্রের মৃত্যুর পর তাঁর শোকাকুল৷ জননী ও নিরাশ্রয়া 
সহধনিনীর সাহাষ্যার্থ গিরিশচন্দ্র পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন 
এবং শ্ুচন্্র মুখোঁপাধ্যায় কার্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। হুরিশ্চন্দ্রের পরিবারের 

সাহায্যার্থে এই সময়ে পরহিতব্রত কালীপ্রসন্ন সিংহ পত্রিকাখানির স্বত্ব 
কিনে নেন। কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র ও শভ়ুচন্্র এর সম্পাদন! ত্যাগ 
করলে কালীপ্রসন্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াসাঁগরের হাতে এর পরিচালনাভার স্তান্ত 
করেন। বিদ্যাসাগর মহাঁশয় ক্রমান্বয়ে কুগুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল 
মধুক্ছদন দত্ত এবং দ্বারকানাঁথ মিজ্রের দ্বারা কয়েক সংখ্যা সম্পাদনা 

করিয়ে দেখলেন, সংবাদপত্র সম্পাদনে অনভ্যন্ত ধ্যক্তির ছারা প্রকাশে 

পত্রিকাটির গৌরব হাস পাচ্ছে। অবশেষে তিনি নবীনকষ্ণ বন্থ্, 

কৈলাশচন্দ্র বস্থ ও কৃষ্ণদাস পাঁল এই তিনজন স্থলেখকের উপর সম্পাদন- 

ভার প্রদান করেন। এইভাবে কিছুদিন সম্পাদিত হলে পত্রিকাখানি 
অবশেষে রুষ্দাসের অধীনে এসে পড়লো । কষ্ণদাস তখন ব্রিটিশ 

ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক; সভার কোনে নিজন্ব 
মুখপত্র ছিল না। তিনি সভার কয়েকজন প্রধান সভ্যের দ্বারা 

কালীপ্রসন্নকৈ অনুরোধ করলেন যে, কাগজখানির পরিচালনভার 
বিগ্ানাগর মহাশয়ের কাছ থেকে গ্রহণ ক'রে তাদের উপর অপিত হোক । 

কালীপ্রসন্ন প্রথমে অসম্মত হলেও পরে এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং 

মালিকানা পরিত্যাগ ক'রে রাজা প্রতাপচন্্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে ট্রী্টী নিযুক্ত ক'রে 

তাদের উপর 72%82০০ 722০ পরিচালনার সমস্ত ভার অর্পণ করলেন । 

(ট্রাস্ট ভীভড, ১৯শে জুলাই ১৮৬২ )।৩৬ 

কৃষ্দাস পালের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের হৃগ্যতাঁর সম্পর্ক ছিল। রাজেন্দ্লাল 

পত্রিকা! সম্পাদনায় কৃষ্ণদাসকে সহায়তা করতেন। তিনি নিজে এই 

সময়ে এই পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধাদিও (প্রধানত পুত্তক সমালোচন। 

এবং ছদ্মনীমে চিঠিপত্র ) রচনা! করেন এমন প্রমাণ আছে, যদিও 
হ্বাক্ষরাদি ব্যতিরিক্ত রচনাগুলির মধ্যে রাজেন্দ্রলালের রচনাকে চিহ্নিত 
করা ছুরহ। 177০0 725 পত্রিকার ইতিহাস এত বিস্তারিতভাবে 
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আলোচনা করার কারণ, রাজেন্দ্রলাল এই পত্রিকাটির সঙ্গে আজীবন 
সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং পরে কিছুদিনের জন্য সম্পাদ্দনাভারও 

গ্রহণ করেন। রাঁজেন্ত্রলালের মৃত্যুর পর 73200 £2%7£0৫ পত্রিকায় 

মন্তব্য কর] হয়) ”:০ 05 06150189115 1015 1955 15 10609181016, 1৫6 

15 10009581015 €0 57098 600 13161)15 ০0? 0065 ৮৪118015 

501)01190069195 001 ড/15101) 005 £2712200 42720 65 ৪0210798119 

17029060 €0 10100. 112 %583 ৪; 80106 81১0 ৪ 701)11095001)61), 
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স্ব্দেশপ্রেমিক হরিশ্চন্দ্রের প্রতি রাজেন্দ্রলালের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। 

ব্রিটিশ ইও্ডিয়ান আসোসিয়েমনের উদ্চোগে এর সভাগৃহে ১৮৬১ খ্রীষ্টান 
১২ই জুলাই যে-স্থতিসভার অধিবেশন হয় রাঁজেন্্লাল তাতে পৌরোহিত্য 
করেন এবং ম্থৃতিরক্ষাকল্পে অর্থসংগ্রহের জন্য নিযুক্ত সমিতির অন্যতম 
সদন্য নির্বাচিত হন । 

লর্ড ক্যানিং-এর স্থশাসনের জন্য তাঁর প্রতি শ্রন্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 

উদ্দেশ্যে কলিকাঁতার টাঁউন হল্-এ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারী 
একটি বিরাট সভা হয়। কলিকাতার তদানীন্তন শেরিফ মিঃ কাউরী 

সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বহু উচ্চপদস্থ যোরোগীয় ও বাঙালী 

তাতে সমবেত হন। যে-সব প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং-এর কাছে গিয়ে 

তাকে অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করবেন স্থির হয়, তার মধ্যে রাজেন্দ্রলালের 

নাম দেখতে পাওয়া যায় এবং ক্যানিং-এর প্রস্তরমূতির জন্ত অর্থসংগ্রহ- 
কল্পে যে-সমিতি গঠিত হয় তাতেও তাঁর নাম দেখা যায়। 

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে জনপ্রিয় লেফ টেম্তাণ্টি গভর্ণর স্যর জন গ্রাণ্ট, ধিনি 

পক্ষপাতশৃন্ত শাসনের জন্য নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজাসাধারণের 
কৃতজ্জঞতাভাজন হয়েছিলেন, তিনি রাজকার্যাস্তরে বদলি হন। তাঁর যাত্রার 

প্রান্ধালে ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান আযসৌসিয়েসনের উদ্যোগে ১৬ই এপ্রিল একটি 
জনসভার আয়োজন করা হয়। রাজ রাধাকান্ত দেব সেই সভায় 

সভাপতির আমন গ্রহণ করেন এবং বহু সন্তাস্ত ব্যক্তি এতে যোগার্দান 
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করেন। এই সভা স্যর জন গ্রাণ্টকে একটি অভিনন্দন পত্র দেবেন স্থির 
হয়, এবং যে-সব প্রতিনিধি তাঁর কাছে গিয়ে অভিনন্দন পত্র ক্বেবেন 
তাদের মধো রাজেন্দ্রলাল অন্ততম। তিনি এর জন্য অর্থ সংগ্রহকল্লে 
নিযুক্ত সমিতিরও অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হুন। 

লেফটেন্তাণ্ট গভর্ণর স্তর সিসিল বীডন এ-দেশে কৃষি উন্নতি সম্বন্ধে 
বিশেষ অবহিত ছিলেন এবং তীর চেষ্টায় আলিপুরে একটি বিরাট কৃষি 
শিল্প প্রদর্শনীর ছার উদঘাটিত হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারী উক্ত 

সভার উদ্যোগে স্তর মিসিল বীভনকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাীপনের জন্য একটি 

সাধারণ সভা আহত হয় এবং রামগোপাল ঘোষ, রাজেন্দ্লাল প্রভৃতি 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনে বক্তৃতা করেন ।৩৮ 

১৮৬৬ শ্রীষ্টাে ২১শে এপ্রিল ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আ্যসোসিয়েসনের 

উদ্যোগে একটি সাধারণ সভ। আহুত হয়, তাতে তদানীস্তন সেক্রেটারী 
অফ স্টেট চাস উডের কার্য থেকে অবসর গ্রহণের জন্ত দুঃখপ্রকাশ করা 
হয় এবং তিনি ভারতবর্ষের স্থশাসনের জন্য যে-সকল কল্যাণকর কাজ 

করেছিলেন তার জন্য কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করা হয়। রাজেন্দ্রলাল তাতে 

প্রথম প্রস্তাবের সমর্থনে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন ।৩৯ 

পাইকপাড়ার বিগ্যোৎসাহী রাজ! প্রতাপচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়া 
নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠায় এবং ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আযসৌসিয়েসনে রাজেন্দ্রলাল" 
সহযোগিতা করেছিলেন। ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আযসোসিয়েসন তার 

সহসভাপতি রাজা প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুতে ৩১শে জুলাই ১৮৬৬ গ্রীষ্টাব্দে 

আহত ষাখ্াসিক সভায় রাজার বিবিধ গুণাবলীর প্রশংসা ক'রে 

শোৌকস্্চক, মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। সভাপতি রমানাথ ঠাকুর, 

দিগন্বর মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কিশোরীচটাদ মিত্র, রাজেন্দ্লাল 

মিত্র, সত্যানন্দ ঘোষাল রাজার গুণাবলীর প্রশংসা ক'রে বক্তৃতা 

করেন। 
১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইও্ডিয়ান আঁসোসিয়েসনের সভাপতি হিন্দু 

সমাজের নেত। রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাছুর পরলোক গমন করেন। 

১৪ই মে আসোসিয়েসনের সভাগৃহে এক বিরাট শোঁকসভার অধিবেশন 
৫ 



১ 
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হয় এবং তাতে বছ উচ্চপদস্থ য়োরোপীয় এবং এতদ্বেশীয় সমবেত হন । 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর সভাপতিত্ব করেন। রাজেন্দ্রলাল এই সভায় রাধাকাস্ত 
দেবের প্রতি শ্রদ্ধ। জ্ঞাপন ক'রে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন।5০ তার 

স্থৃতিরক্ষাকল্পে যে সংগ্রাহক সমিতি আসোসিয়েসন দ্বারা স্থাপিত হয়, 

রাজেন্দ্রলাল তাঁর অন্যতম সদশ্ত নির্বাচিত হন। এসিয়া্টক সোসাইটিতে 
রাজ। রাধাকান্তের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপক মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয় এবং 
রাজেন্্লাল সেখানেও একটি মনোজ্ঞ বন্তৃতা করেন ।৪৯ 

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রামগোপাল ঘোষ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর পরলোক 
গমন করেন। ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসোসিয়েসনে যথাক্রমে ২২শে 
ফেব্রুয়ারী ও ২৯শে অক্টোবর৪২ যে-ছুটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়, 
রাজেন্্লাল তাতে, বক্তৃতা দেশ এবং রামগোপাল ও প্রসন্নকুমার স্মতিরক্ষা 
সমিতিতে রাজেন্দ্রলাল অন্ততম সমস্ত নির্বাচিত হয়েছিলেন । 

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরলোক 
গমন করেন। কলিকাতায় টাউন হল্-এ তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ 
১৬ই নভেম্বর একটি সভা আহত হয় এবং গিরিশচন্দ্রের অন্ররাগীদের 
মধ্যে রাঁজেন্দ্রললিও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তার স্থতিরক্ষাকল্পে যে 
সমিতি গঠিত হয় তাতে রাজেন্দ্রলাল সদন নির্বাচিত হন 1৪৩ 

ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আযামোসিয়েসনের ষোড়শ বাধিক অধিবেশনে 
€ ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮) প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল দেশী ভাষায় 
শিক্ষাদান ( ৬০10580818: ঢ:30109010) )। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে 

বারবার এই বিতর্ক দেখ! দিয়েছে, ইংরেজী শিক্ষার উপযোগিতা ও 
সার্থকতা নিয়ে । রাঁজেন্্রলালও এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়ান আাসোসিয়েসনে স্পষ্ট ভাষায় নিজস্ব মতাঁমত ব্যক্ত করেন। 
রাজেন্দ্রলাল মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন, 
কিন্তু তার মতে, 42566 ৪16 ৪0৮81808865 10. 0156 5080৩ 0£2501620$ 
80৫. 1906161) 1815608659, 13101) 06551 ০813 66 8০০8:৪৫ 5 

€06 814 ০06 08051501058 2153 10 [001565156৫0 86107) 

ও 96 06116০6 ৮1100) ০01হ৩ 0০ 2, 31066 ৩০080018148 
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বলাবাহুল্য, রাজেন্দ্রলাল ইংরেজী শিক্ষার ব্যবহারিক উপষোগিতার দিকটি 
ভালোই জানতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে জানতেন, উনবিংশ শতাব্দীতে 
ভারতবানীর আত্মবিস্তারের আকাঙ্াপূরণে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার গুরুত্বও 
অপরিসীম । প্রনঙ্গত, তিনি মাইকেল মধুন্দন, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্কাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকদের 

কথ। বলেছেন, ধার! বজসাছিত্যের সেবা করলেও ইংরেজী ভাষা ও 

সাহিত্যে হ্অধীতী। 
উনবিংশ শতাব্দীর ছিতীয়ার্ধ থেকেই বিদেশী গভর্ণমেপ্ট ভারতবর্ষে 

উচ্চশিক্ষাসক্কোচের কথ] ভাবতে শুরু করেন। ইংরেজী শিক্ষা ভারতবর্ষে 

যে-রাজনীতিক চেতনার জল্স দেয়, ইংরেজের সঙ্গে সমকক্ষতার ধে-দাবী 
ওঠে, তাতে গভর্ণমেণ্ট ভীত হয়ে উঠেছিলেন । ফলে তারা ইংরেজী 
শিক্ষার পরিবর্তে ভারতীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি জোর দিলেন। এবং 
স্বভাবতই এর বিরুদ্ধে তীত্রতম প্রতিবাদ হয়েছিল বাংল দেশে । ১৮৭০ 

খ্রষ্টাবে ২র! জুলাই কলিকাতার টাউন হল্-এ প্রায় ছু-হাজার দেশীয় 

শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশে একটি বিরাট জনসভা হয়, 4091 0006 1917055 

06 5015502101178 11) 01090101605 ০0৫ 00613)0119112106 036 

০০:62: 06 9086০ 010 6116 501016000৫6 /100019] ০0: 

9086 810 £1010 5./51151) 7,068080101). রাজেন্দ্রলাল এই সভায় 

প্রথম প্রস্তাবের সমর্থনে শিক্ষা বিষয়ক একটি দ্রীর্ঘ বক্তৃতা দেন এবং 

ইংরেজীর প্রয়োজনীয়তা এবং উচ্চশিক্ষা বিস্তারে গভর্ণমেন্টের দায়িত্বের 

কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ইংরেজী ভাষ৷ বর্জনকে রাজেন্দত্রলাল 
বলেছেন 41706511008 501010€. অবশ্য রাজেন্দ্রলালের বক্তৃভাটিও 

রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত প্রণোদিত ছিল এবং সেইজন্যই তিনি বলেন, “০ 
1710700 11) 0360881 ০410 40: ৪1000106130 ছ151) 00 585 007 

0165610 (5056101)0061)0 51)910860, 0073 005 10012 15088 

37055611980 ৪ (30%810170)6100 50 £094 113 005 ৮/10016 0০00156:04 

00615180055 7 850 8 05 00561810670 15 00 1950 076 
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১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে রাজেন্দ্রলা যিজ্র, মৌলভি ( পরে 

নবাব ) আবছুল লতিফ, ভঃ হুর্যগুডিভ চক্রবর্তী, ডঃ এইচ. এস. মেইন 
এবং শ্তাঁর চার্লস ট্রেভেলিয়ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত 

হন।৪৬ তৎকালীন নিয়মান্্সারে ফেলো নির্বাচিত করা হতো! 
যাবজ্জীবনের জন্ত। রাঁজেন্্লীল আজীবন কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সেনেটের বিভিন্ন সভায় নানা বিষয়ে 

আলোচনায় যোগদান করেছিলেন । বিশ্ববিগ্ভালয়ের পাঠ্য ও পরীক্ষা 
সম্বন্ধে বু সংস্কার প্রবর্তিত করতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর 

বিদ্যাবত্তা ও কৃতকর্মের স্থৃতিরক্ষাকল্পে কলিকাতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট 

হল্-এ তার আবক্ষ প্রস্তরমূ্তি স্থাপিত হয়েছিল । 
শুধু এসিয়াটিক সোসাইটি বা কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয় নয়, রাজেন্্লাল 

য়োরোপের বিভিন্ন বিছ্জ্জন সভার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন । তার মুল্যবান 

গবেষণার জন্ত তাঁকে বিশিষ্ট অদস্যরূপে এই সমিতিগুলি গ্রহণ করে । 
এই সভাগুলির জার্ণালে রাজেন্্রলালের প্রবন্ধাদি অনেক সময়ে প্রকাশিত, 

হয়েছে | 

রয়াল এসিয়াঁটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ড 

ইটালিয়ান ইনস্টিটিউট ফর আযাড ভান্সমেপ্ট অফ নলেজ 
আমেরিকান ওরিয়েপ্টাল সোসাইটি 
এসিয়াটিক সোসাইটি অফ ইটালি 

জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি 
এথ নলজিকাঁল সোসাইটি অফ বাঁলিন 
রয়াল আকাভেমী অফ সায়ান্স, হাঙ্গেরী 

রয়াল সোসাইটি অফ নর্দান আ্যা্টিকুইটিস, কোপেনহেগেন। 
রাঁজেন্দ্রলাল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান ওরিয়েপ্টাল লোসাইটির 

করসপপ্ডিং মেম্বর নির্বাচিত হন এবং পরে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে অক্টোবর 



রাজেন্্রলালের জীবনকথ। ৬৯ 

তিনি সমিতির অনরারি মেস্বর নির্বাচিত হন। সমিতির দগ্তরে 

রাজেন্্লালের লেখা ছুটি চিঠি আছে-_ প্রথমটি অধ্যাঁপক উইলিয়াঁষ ডুইট 
হুইটুনিকে লেখা, দ্বিতীয়টি অধ্যাপক চার্পস আর: লান্ম্যানকে লেখা। 

১৮৬৪ শ্রীপ্াব্দ থেকে মৃত্যুকাল পর্যস্ত রাজেন্্রলাল জার্মান ওরিয়েশ্টাল 
সোসাইটির করসপপ্ডিং মেম্বর ছিলেন। হাঙ্গেরীর রয়াল আকাডেমী অফ 

সায়ান্স ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলালকে ফরেন মেস্বর নির্বাচিত করেন। 

রাজেন্্রলালের স্ৃত্যুর পর সমিতির জার্ণালে রাঁজেন্দ্লালের দীর্ঘ দিনের 
বন্ধু থিওডর ডূকা তার সম্বন্ধে একটি ৪০ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ লেখেন। 

১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্ধে রাজেন্দ্রলাল লগুনের ইস্ট ই্ডিয়া আসোসিয়েসনের 
সভ্য নির্বাচিত হন। এই সংস্থার সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠ 

যোগাযোগ ছিল। 

ফটোগ্রাফিক সোসাইটি থেকে রাজেন্দ্রল!লকে বহিষ্ষারের ঘটনাটি পূর্বে 

বিবৃত হয়েছে । কিন্তু তার কিছুদিন পরেই রাঁজেন্দ্রলালকে পুননির্বাচনের 
স্থযোগ দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য, রাঁজেন্দ্রলাল প্রথমে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্ 

করেছিলেন, কিন্ত পরে মিঃ আর্থার গ্রোট ও বিচারপতি মিঃ বার্ড, 
ফিয়ারের আগ্রহাতিশয্যে,_-বিশেষত মিঃ গ্রোট তখন চিরতরে ভাঁরতবর্ষ 

ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তার অনুরোধে রাজেন্দ্রলাল শেষ পর্যস্ত এই প্রন্তাবে 

সম্মত হন এবং ১৮৬৮ গ্রষ্টাব্দে ১৯শে অক্টোবর ফটোগ্রাফিক সোসাইটির 

সভ্যপদে পুননির্বাচিত হন ৪৭ । 

১৮৬১ শ্রীষ্টাৰে কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত “বিবিধার্থ-সঙ্গ,হ? 
মাসিক পত্রের প্রকাশ রহিত হয়। এ ধরণের একখানি মাসিক পত্রের 

অভাব বিশেষভাবে অন্ভূত হওয়ায় “বিবিধার্ঘ-সঙ্গহ*-এর আদর্শে ১৮৬৩ 
্রষ্টাব্দ থেকে রাজেন্দ্রলাল “রহস্য-সন্দর্ত” নামে “পদার্থ-সমালোচক 

মাসিক পত্র” প্রবতিত করেন। ব্যাপ্িস্ট মিশন প্রেমে (৫ম পর্ব থেকে 

গণেশ প্রেমে মুক্রিত ) সুন্দরভাবে ও স্থচিত্রিত হয়ে পত্রিকাটি ছাঁপ! 
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হতো। বাঁধিক অগ্রিম মূল্য ছিল ছু-টাকা মাত্র। বঙ্গভাষান্ুবাদক 

সমাজের আহ্কুল্যেই এর প্রচার হয়। সাড়ে পাচ বছর (৬৬ খণ্ড বা 

সংখ্য! ) পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল। 

১ম পর্ব সংবৎ ১৯১৯ মাঁঘ থেকে সংবৎ ১৯২০ পৌষ পর্যস্ত 
২য় পর্ব সংবৎ ১৯২০-২১ 

৩য় পর্ব সংবৎ ১৯২১-২২ 

৪র্থপর্ব সংবহ ১৯২২-২৩ 

৫ম পর্ব সংবৎ ১৯২৭ 

৬ষ্ঠ পর্ব সংবৎ ১৯২৮ (৬ খণ্ড মাত্র ) 

৬৬ খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে এই বিজ্ঞাপন দেওয়। হয়__ “সম্পাদকের 

অবকাশাভাবপ্রযুক্ত এই পত্রের এই খণ্ড অবধি সমাপ্ত হইল । এতৎসম্বন্ধে 

কাহার কিছু প্রাপ্য থাঁকিলে প্রার্থনামাত্র সম্পাদক তাহা! পরিশোধিত 

করিবেন ।, 

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় রাজেন্ত্রলাল লিখেছিলেন, “অভিনব পত্রের 
অভিপ্রেত কি তাহার কিয়দংশ ইহার নাম দ্বারী অনুভূত হইবে । অধিকস্ত 
এই মাত্র বক্তব্য যে পূর্বে বিবিধার্থ-সঙ্গহ নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশে 
বহুলপাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাঁও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত 

এবং তাহারই পদাস্বান্ুসরণার্থে সঙ্কলিত হইয়াছে ; ফলে উক্ত পত্রের 

গুণিগণাঁগ্রগণ্য সম্পাদক মহোদয় কোন অনুরোধে তাহার রহিত করাতে 
তাহার স্থানীভৃত করিতেই এই পত্রের বিকাশ হইল-_ তাহার রহিত ন। 
হইলে ইহাঁর অনুষ্ঠান হইত না। এইরূপ পত্র সম্প্রতি আর প্রচলিত নাই ; 
অথচ এতাদৃশ কেবলমাত্র-বিগ্যান্গরাগী সাময়িক পত্র যে জনসমাজের 

হিতকর ও আদরাম্পদ বটে তাহা বিবিধার্ঘ-সঙ্গহের সিদ্ধসন্কল্পাতায় 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে। পুরাবৃতের আলোচন।, প্রসিদ্ধ মহাত্াদিগের 
উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্যব্যাপার ও জীবসংস্থার 
বিবরণ, খান্চন্রব্যের প্রযোজন, বাণিজ্যব্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপক্যাস, 
রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নৃতন গ্রন্থের সমালোচন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের 

আলোচনায় উক্ত পত্র অতি অল্লকালে সম্থ্যাতিরিক্ত ব্যক্তির প্রেমাম্পদ 
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হইয়াছিল; এই মালিকপত্্র অনুকরণ দ্বার! তাহার পুরস্কার প্রার্থন। করে । 
যধ্যে মধ্যে স্ষ্টির লমালোচনে সহ্ৃদয়মাত্রের অনুমোদন আছে-- সকলেই 
তাহার আখ্যান শ্রবণে পরিতৃপ্ত হুইয়। থাকেন ; অতএব তীহাঁদিগের- 
নিকট এই সন্দর্ভ সমাদৃত হইতে পারে। অপর মন্স্মাত্রেরই-- বিশেষতঃ 
পারস্ত আরব্য তুরুক্ষ হিন্দু প্রভৃতি জাতীয়দিগের-- আখ্যায়িকা-শ্রবণে 
বিশেষ অনুরাগ আছে; সেই আখ্যায়িকাচ্ছলে ভূতপ্রেত নাগর নাগরিকার 
অলীক বাক্যে কালহরণ না করিয়! স্থষ্টির সমালোচনে স্যঙি হইতে অষ্টার 
প্রতি মন আকধিত হইয়া! পরমার্থ সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার অন্থমোদন- 
তৎপর বলিয়াও এই পত্রের সার্থকতা সিচ্ধ হইবার সম্ভাবনা । অধিকস্ত 
চিত্রপট ষে মনের সংস্কারক তাহ। নব্য তত্বাহ্ুসন্ধায়িরা স্থির করিয়াছেন ; 
অতএব সময়ে সময়ে উত্তম চিত্রন্ধার! চিত্তান্গরপ্ধন করাও ইহার উদ্দেশ্ঠ ; 
তদর্থে এই পত্রের প্ররোচক বঙ্গান্থবাদক সমাজের আদেশে বহুশত ছবি 

বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার প্রকাশে বোধহয় অনেকেই 
পরিতৃপ্ত হইবেন। 

“ঘদিচ এই বৃহৎ কার্ধের ভারবহনে এতল্লেখক আপনাকে কোন মতে 

উপযুক্ত জ্ঞান করেন না, তথাপি বঙ্গীয় কোন সম্পাদক প্রস্তাবিত কার্ষে 
নিমুক্ত না থাঁকায় তাহার অভিপ্রেত-সাঁধনে প্রতিষোগীর অভাবে সিদ্ধ- 

অঙ্থল্প হইবার প্রত্যাশায় যথাসাধ্য প্রয়াস করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ; 
নেই প্রয়াসে কি ফলোদয় হইবেক তাহা পাঠকমহাঁশয়েরাই নিরূপিত 
করিবেন ।, 

“রহস্য-সন্দর্ত”-এ রাজেন্রলালের বহু ইতিহাস ও পুরাতত্ব বিষয়ক 

প্রস্তাব ও সাহিত্য সমালোচনাদি প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলালের কঠিন 
রোগবশত পঞ্চম বর্ষ থেকে “রহ্য-সন্দর্ড” অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত 

হয়ে ষষ্ট বর্ষের ৬ সংখ্যা প্রকটিত হয়ে পত্রিকা প্রকাশ রহিত হয় । 

গভর্ণযেণ্ট যে সছুদ্দেশ্ঠ্ দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ওয়ার্ড স্ ইনহ্রিটিউসন 
স্থাপিত করেছিলেন, তা! সর্বতোভাবে সফল হয়নি। ধনী অপ্রাপ্তবয়স্ক 
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ভূম্যধিকারীরা কেউ কেউ রাজধানীতে এসে অনেক প্রকার অনাচার 
ও উচ্ছঙ্খলতার পরিচয় দিতে লাঁগলেন। অধ্যক্ষ রাজেন্দ্রলাল দূরে 

অবস্থান করতেন এবং তাদের প্রতিবিধান করতে পারতেন না। তার 

গোঁচরে এলে অবশ্ঠ দুক্ধৃতকারীরা কঠোরভাবে শাসিত, এমনকি বেত্রাঘাতে 
পর্যস্ত জর্জরিত হতো । অনেকেই মনে করতেন যে, গৃহে জননী ব৷ 
আত্মীয়দের প্রভাবে এই সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদার পুত্রেরা যে-টুকু 
“মানুষ” হতেন, গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের ফলে, তাদের স্থপ্রভাব থেকে 

বঞ্চিত হয়ে এই সকল বাঁলকেরা অধোগতি প্রাপ্ত হবে। এমনকি দেশীয় 

সংবাদপত্র গুলিতে ইনস্টিটিউসনের পরিচালক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নৈতিক 

চরিত্রের উপর প্রকাশ্তভাবে দোষারোপ করা হতে থাকলে! । “১৮৬২ 

সালের ২*এ ডিসেম্বর তাহেরপুরের জমিদার চন্দ্রশেখর রায় এবং 
রাজশাহী ও নিকটবর্তী জেলার আরও যাঁটজন জমিদার প্রতিষ্ঠানটির 
নানাবিধ ত্রুটি দেখিয়ে সরকারের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ 

করিলেন। এই পত্রে প্রার্থনা জানানো হইল, স্ব স্ব স্কুলে প্রবেশিকা 
পাঠ শেষ করার পূর্বে নাবালকর্দের ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসনে পাঠানো ঠিক 
হইবে না।?৪৮ 16%£2156 পত্রে সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ কয়েকটি 

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইনন্টিটিউসনের পরিচালনা এবং শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে 

আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ।৪৯ এবং কতকগুলি ব্যাপারে এই আশঙ্কা 

যে অমূলক নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল। অবশেষে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাবে 
গভর্ণমেণ্ট ওয়ার্ডস্ ইন্ষ্টিটিউসন পরিচালন! সম্বন্ধে নৃতন নিয়মাবলী প্রকাশ 

করলেন এবং সংস্থাটির উন্নয়নকল্পে চারজন ভদ্রলোঁককে এই প্রতিষ্ঠানের 
পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করলেন, ধারা প্রত্যেকেই বৎসরে তিনমাস ক'রে 
পরিদর্শন ক'রে গভর্ণমেন্টের কাছে নিজেদের মতামত জ্ঞাপন করবেন। 

নির্বাচিত প্রথম চারজন পরিদর্শক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা 

প্রতাপচন্ত্র সিংহ, কুমার (পরে রাজা ) হরেরু দেব এবং বাবু (পরে 

রাজ! ) রমানাথ ঠাকুর । 

বিহারীলাল সরকার প্রণীত “বিদ্যাসাগর” গ্রস্থে ওয়ার্ড স্ ইনফ্লিটিউসন 
পরিদর্শনের কয়েকটি রিপোর্ট দেখতে পাওয়। যায়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টান 
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৪ঠ1 এপ্রিল লিখিত রিপোর্টে ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগর গুসঙ্গত মস্তব্য 

করেছেন, “এই সংস্কৃত বন্দোবস্ত অনুসারে ভাইরেক্টারকে আর প্রত্যহ 
বাঁলকগণের পাঠ দেখিতে হইবে না। সেই বিরক্তিজনক কার্য হইতে 
তাহাকে অবসর দিয়া, আমি তাহাকে বাঁলকগণের মানসিক উন্নতি- 

সাধনে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি । এইরূপ কার্ধ, তাহার উচ্চ গুণগ্রামের 

উপযুক্ত হইবে ।১৫০ কিন্তু বিগ্ভাসাগর মহাঁশয়ের সঙ্গে ওয়ার্ডস্ 
ইনগ্রিটিউসনের সম্পর্ক পরে বিচ্ছিন্ন হয়। চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখেছেন, “একবার একসময় ওয়াডের বালকগণের আহারাদি ও অন্যান্য 

এরূপ বিষয় লইয়া! ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত মতাস্তর 

ও শেষে মনাস্তর হয়। বিগ্যাসাগর মহাশয় ও মিত্র মহাশয় উভয়েই 
সমান স্বাধীন প্ররুতির ছিলেন স্থৃতরাঁং উভয়ের স্বাধীনতার সংঘর্ষণে 

একটু অগ্ধুংপাত হয় ৫৯ বিহারীলাল সরকার লিখেছেন, “অনেকেই 
বলেন, এই মতাস্তর হেতু বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইনহিটিউশনের কার্য 
পরিত্যাগ করেন।১৫২ 

১৮৬৮-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দেশে উড়িহ্যার 

স্বাঁপত্য-ভাস্কর্ষের সন্ধানে উড়িস্তা ভ্রমণ করেন । এই ভ্রমণের ফলে তিনি 

ষে-তথ্য সংগ্রহ করেন, তাই দিয়ে তিনি পরবর্তী কালে 4%74555 
0 07855 (১৮৭৫১ ১৮৮০ ) রচনা করেন । উড়িস্তার প্রাচীন পুরাতত্ব 

সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের চিরকাল গভীর আকর্ষণ ছিল। রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্ষীরোঁদচন্দ্র রায়কে লেখা তাঁর পত্রাবলীতে এর 

প্রমাণ আছে। 

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে শভ,চন্দ্র মুখোপাধ্যায় যখন 24০97671685 

115892)9 নবপর্যায় প্রকাশ করলেন, তখন তার অন্যতম প্রধান লেখক 

ছিলেন রাজেন্্রলাল। প্রথম সংখ্যায় রাজেন্দ্লালের “7176 [70061 ০৫ 
[1১09 প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। বঙ্ধিমচন্দ্র প্রথম সংখ্যা দেখে সম্পাদক 
শল্ভ,চন্দ্রকে লিখেছিলেন, €8161501575 81:01516 15, ০৫ ০0156) 

5067791৮719) 132 1780 61৮61 35 75019 01৮৫৩ পত্তিকায় 



৭ রাজেন্জলাল মিত্র 

রাজেন্রলালের আরে! তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়;--10%198:035 
35156585) 00108 85 100705162 0810617, এবং 1685005 

91 0105 (014 77650210001)0, 

১৮৭৩ খ্রীষ্টাবে ২৯শে জুন মাইকেল মধুস্দন দত্ত পরলোক গমন 
করেন। রাজেন্দ্রলাল মধুহ্দনের গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন। মধুস্থদনের 
স্মৃতিরক্ষার্থ এবং তীর শিশুদের সাহায্যের জন্ত যে-কমিটি গঠিত হয়, 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র তার সভ্য ছিলেন ।৫৪ 

রাজেন্দ্রলালের দীর্ঘদিনের শুভাকাজ্ষী বন্ধু কিশোরীাদ মিত্র ১৮৭৩ 
্ীষ্টান্দে এই অগাস্ট পরলোক গমন করেন। কিশোরীচাদের জীবনীকার 

মন্ধনাথ ঘোষ জানিয়েছেন, “শুনিয়াছি, কিশোরীটাদের মৃত্যু সংবাদ 

পাইয়া রাজেন্্রলাল আত্মীয় বিয়োগজনিত ছুঃখ অনুভব করিয়া উচ্চস্বরে 
ক্রন্দন করিয়াছিলেন ।১৫৫ 

১৮৭৫ খ্রীষ্টাকবে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে রাজেন্দ্রলাল উত্তরভারত 

পরিভ্রমণ করেন।৫৬ অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁর 

স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছিল। এই সময় থেকেই তিনি প্রতি বৎসর শীতকালে 
দেঁওঘরে বায়ুপরিবর্তনের জন্য যেতেন । 

১৮৭৬ গ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় প্রথম সম্মানস্থচক ডিও দানের 

প্রথা প্রবর্তন করে। ৩রা জানুয়ারী একটি বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 
প্রিব্ অফ ওয়েল্স্কে “ডক্টর অফ ল' উপাধি দান করা! হয় । তাঁর কয়েক 
সপ্তাহ পরেই সিপ্ডিকেট চ্যান্মেলরের অন্ুষতিসহ মনিয়ার উইলিয়ামস, 

কঝঃমোহুন বন্দোপাধ্যায় এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে "ডক্টর অফ ল' উপাধি 

দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ বাধিক সমাঁবর্তন- 

অনুষ্ঠানে উপাচার্য আর্থার হব্হাঁউস এই তিনজন মনীষীকে উপাধি দান। 
করেন এবং তাদের পাণ্তিত্য সন্বদ্ধে উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেন ।৫৭ 

১৮৬৩-৭৬ গ্রীষ্টাৰ পর্যস্ত কলিকাতার পৌরব্যবস্থা চালিত হতো 

সরকারী উদ্যোগে । তবে জনস্বার্থ রক্ষার জন্য গভর্ণমেন্ট এদেশীয়দ্বের 

ষধ্য থেকে কম্সেকজন )0850065 09£ 005 06৪০৪ নির্বাচিত করতেন ॥ 
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রাজেন্্রলাল বহুদিন কলিকাতা পৌরব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। রাজেন্রলাল 7956106 ০৫ 056 ০৫৪০৩ ছিলেন, যদিও ঠিক 
কোন্ বৎসর তিনি এই পদে নির্বাচিত হন জানা ঘাঁয় না। ১৮৭৬ 
টানে গভর্নমেন্ট নৃতন আইনাহ্ছসারে কলিকাতা৷ মিউনিসিপ্যালিট 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন থেকে করদাতাদের ভোটে কমিশনার নিয়োগ 
শুরু হয়। রাজেন্্রলাল ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দীর্ঘদিন জনসাধারণ- 
নির্বাচিত কলিকাতা মিউনিসিপ্যাঁলিটির কমিশনার নির্ধাচিত হন। 
মিউনিসিপ্যাল সভায় জনন্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি নিয়মিত তর্কবিভর্কে 
অবতীর্ণ হতেন। রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্থতি”তে লিখেছেন, “যোদ্ধবেশে 
তাহার রুদ্রযূতি বিপজ্জনক ছিল। ম্যুনিসিপাঁল সভায় সেনেট সভায় 
তাহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাহাকে ভয় করিয়া চলিত। তখনকার দিনে 
কষ্ণদাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্লাল ছিলেন বীর্যবান্। বড়ো 
বড়ো মল্পের সঙ্গেও ছন্দযুদ্ধে কখনো তিনি পরাজ্মুখ হন নাই, ও কখনো 
তিনি পরাভূত হইতে জানিতেন না।”৫৮ রাজেন্দ্লালের মৃত্যুর পর 
17578782166 পত্রিকায় লেখা হয়, 145 2 2001010108] ০০20- 

21551005116 ৪5 1503811581015 002 1319 1100616100061706) 210 

85 2 1061700270৫ 01059116151) 1001917 4১88০0০18 01010) 705 185. 
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৬ রাজেন্্রলাল মিত্র 

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১ল! জানুয়ারী গভর্ণমেন্ট অফ ইগডিয়া গেজেটে 

রাজেন্দ্রলালের “রায়বাহাছুর' উপাধিলাভের কথা! ঘোষণা করা হয়। 

উপাধিদানের সময় এইভাবে তাঁর মনীষা! ও কর্মের স্বীকৃতি দেওয়া 
হয়েছিল) ৮১6 £15580 93051000800 06161565] 5০100151 

80101017016 016 0০9০9 00 01:1558. 2 108580 ০06 06 81:48 

[25016001017 ৪6 7/041)1510001121): 9০ ০1] 10070 001 10, 

কিন্ত রাঁজেন্দ্রলাল নিজে সম্ভবত এই উপাধিপ্রাপ্থিতে তেমন খুশি হননি, 
১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জাহ্ুয়ারী রাজেন্দ্রলাল নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে এই 
প্রসঙ্গে লিখেছেন, “তুমি বোধহয় দেখিয়াছি আমাঁকে 'রাজাবাহাছুর, 
করিয়াছে । আমি এ উপাধিটি কিরূপ ঘ্বণ! করি।”৬০ 

১৮৭৮ খ্রীস্টান্ষে ৮ই জানুয়ারী ভারত গভর্ণষেণ্ট রাজেন্দ্রলীলকে 

0.1. দু. এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ২রা! জানুয়ারী “রাজা” উপাধিতে ভূষিত 
করেন। 

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শরৎকালে রাজেন্দ্রলাল বাংলাদেশের লেফ টেন্াণ্ট 
গভর্ণরের নির্দেশে বুদ্ধগয়ায় প্রাচীন ভাঙ্কর্য-স্থাপত্যের সন্ধানে বুদ্ধগয়া ভ্রমণ 

করেন। গভর্ণমেন্ট প্রধানত পুরাকীতিগুলি রক্ষার উপায় সম্বন্ধে রাজেন্দর- 
লালের মতামত জানতে চেয়েছিলেন । তিনি এই সময়ে যে-সকল তথ্য 

সংগ্রহ করেন, সরকারী রিপোর্টে তার আংশিক ব্যবহার ঘটায়, তিনি 
সংগৃহীত যাবৎ তথ্যের সাহায্যে 8%247 022 (১৮৭৮) নামে একটি 

গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সেনেটে প্রদত্ত রাজেন্দ্রলালের বক্তৃতাঁগুলির 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে অগাস্ট প্রদত্ত “ডঃ 

মহেন্দ্রলাল সরকার এবং ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন, সংক্রান্ত বত্তৃতাঁটি ।৬১ 
ডঃ সরকার আঁলপ্যাথি চিকিৎসায় অসামান্য খ্যাতি অর্জন করা সত্বেও 

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন। সিগিকেট ডঃ সরকারকে 
ফ্যাকাণ্টি অফ মেডিসিনের সভ্যপদের জন্য মনোনীত করেছিলেন । কিন্ত 
ফ্যাকাণ্টি অফ মেডিসিনের সভ্যেরা ডঃ সরকারকে গ্রহণ করতে প্ররস্তত 

হননি, তীদের বক্তব্য ছিল, 0)০:০ আ০৩]1৫ ০০ 10 002000018 



রাঁজেজ্রলালের জীবনকথা ৭৭ 

70660768000 01 07008510602 ০210102 02652 (10607 

85165 &ঠে 1001৮101819 100  10:016655$ ০0: 001200106 

চ7021082905. মহেন্্রলাল এর উত্তরে রেজিস্ট্রারকে একটি চিঠি দেন, 
এবং তারই উপর ভিত্তি ক'রে সেনেট সভায় তীব্র বিতর্কের অবতারণ! 
হয়। রাজেন্দ্রলাল তার বক্তৃতায় ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের বক্তব্যগুলি 
অত্যস্ত হুম্পষ্টভাবে খণ্ডন করেন এবং যুক্তি ও সত্যের পথ অবলম্বন ক'রে 
সেনেটের কাছে এই অবিচারের ব্থৃতীব্র প্রতিবাদ জানান । বিশ্ববিষ্ভালিয়ের 
ইতিহাঁসে সভার বিবরণটি এইভাবে লিপিবদ্ধ আছে, 01১ 006 8006170- 

00606 0809৮০৫ 05 28121701918] 11109) 116 ভআা৪5 165091৬60 9 

015 921758065 0080 26620 000810621:801015 01 0105 16061 
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১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল তিনসঞ্তাহের জন্য বোম্বাই ভ্রমণ করেন। 
৪$ নভেম্বর ১৮৭৯, বোস্বাইতে এসিয়াঁটিক সোসাইটির সভায় রাঁজেন্্র- 

লালকে স্বাগত সম্ভাষণ ও সংবদ্ধন! জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব 
করেন জেনারেল হোয়াইট । এই সভাতেই রাজেন্দ্রলালকে বোস্বাই 
এসিয়াটিক সোসাইটির অনরারি মেম্বর নির্বাচিত করা হয় ।৬৩ (বোম্বাই 
থেকে কলিকাতা ফেরেন ২০শে নভেম্বর ১৮৭৯ )। এই ভ্রমণের ফলেই 

তিনি 776 79৮55 ০ 807:829 নামে প্রবন্ধটি লেখেন এবং বেথুন 

সোঁসাইটিতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 

পরে প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ।৬৪ 
১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাঁসে গভর্ণমেন্ট ওয়ার্ড স্ ইনই্রিটিউসন বন্ধ ক'রে 

দেন। তবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরিশ্রম এবং কর্মকৃতিত্বের কথা স্মরণ 

ক'রে তাঁকে মাসিক পাঁচশত টাঁকাঁর পেনসন দেওয়া হয়। “পূর্বে তিনি 
একা ওয়ার্ডে থাকিতেন; ওয়ার্ড উঠিয়া! যাইবার পর, তিনি মৃত্যুকাল পর্যস্ত 

সপরিবারে ওয়ার্ডের বাড়ীতে বাস করেন।”৬৫ রাজেন্দ্রলালের অধিকাংশ 
গ্রন্থে তাই ভূমিকায় ৮ নম্বর মানিকতলার ঠিকান! দেখা ঘায়। 



শ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 

১৮৮৩ আ্াষ্টাবে ২৩শে নভেম্বর প্যারীটাদ মিত্র পরলোক গমন করেন! 

কিশোরীটাদ এবং প্যারীষ্ঠাদ রাজেন্দ্রলালের দীর্ঘদিনের বন্ধু ছিলেন। 
প্যারীঠাদের মৃত্যুর পর ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আযাসোসিয়েসনের বাধিক লভায় 
রাজেন্দ্রলান বলেছেন) “0 206 0105 1958 15 56567:5 1060০8056 

00000 00656 12015100815 [ 10096000018 25 01৫ 82৫ 13017788206 

£0161)06) 82010081006 500১ ৪0 168.50 5013)6 ০0£ 9০১ | 810 
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তারিখের 1728%200 795০৫ পত্রিকায় দেখি, 'প্যারীর্ঠানদ মিত্র স্বৃতিরক্ষা 

সমিতির সদস্যদের মধ্যে রাঁজেন্দ্লালও আছেন । 

৬ 

এসিয়াটিক সোসাইটিতে গবেষণ|কর্ম, ওয়ার্ড স্ ইনহিটিউসনে অধ্যক্ষের 
দায়িত্ব, স্কুল বুক সোসাইটি এবং বঙ্গভাষাহ্বাদক সমাজের জন্য বাংল 
পুস্তকাদি এবং মানচিত্র প্রণয়ন ইত্যাদি বহু কাজে রাজেন্্লাল এই সময়ে 
ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক 

আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেছেন এবং ব্রিটিশ 

ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের পরিচালনাভার ক্রমশ তার উপর ন্ত্ত হয়েছে । 

শুধু ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আযসোনিয়েসন নয়, উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীলার্ধে 
যে কোনো রাজনৈতিক, সামাঁজিক বা শিক্ষা সংক্রান্ত সভা-সমিতিতেই 
রাজেন্্লালকে উপস্থিত থাকতে দেখি,_- ছ্ছুপপ্ডিত, স্থবক্তা এবং স্থির- 

সন্কল্প ব্যক্তি হিসাবে রাজেন্দ্রলালের খ্যাতি তখন বাংল! দেশে প্রতিষ্ঠিত | 



রাজেজ্জলালের 'জীবনকথ। প৯ 

বক্তা হিসাবে রাঁজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তার প্রধান ফাঁরণ ছিল তাঁর 
'অসামান্ত ব্যক্তিত্ব, বিন! গ্রস্ততিতে যে-কোনো বিষয়ে ইংরেজীতে বক্তৃতা 

দেওয়ার ক্ষমতা, কৌতুকবোধ, দেশীবিদেশী পুরাণ ও সাহিত্যের উল্লেখ, 
আলংকারিক ভাষ! এবং সর্বোপরি তার প্রচণ্ড প্রাণশক্তি । কয়েক সহশ্র 
ব্যক্তির সমাবেশে তার বস্ত্রগন্ভীর ত্বর টাউন হল্ ব! ব্রিটিশ ইগডয়া 
আযাসোলিয়েসনের লভাগৃহে শেষ পর্যস্ত পৌছুতো | মিশ্রাণ শুক তথ্য 
পরিপূর্ণ বক্তৃতার পর মঞ্চে তার দাবির্ভাব সভাগৃহে প্রাণষঞ্চার করতো! । 
স্বভাবতই তার এই বৃ্তাগুলি যূল বিষয়বন্ত উপেক্ষা ক'রে আনেক সমস্ত 
অন্পথচারী হতো । যদিও যুক্তির প্রতি তার আন্গত্য ছিল অবিচল, 

কিন্ত এ-জাতীয় বক্তৃতায় তিনি যে, সর্বদা যুক্তির দ্বার! চালিত হয়েছেন 
তা নয়। তবে রাজনৈতিক, সামাজিক ব! শিক্ষাবিষয়ক বিতর্কে তার 

নিজন্ব একটি মত ছিল, এবং কোনে! অবস্থাতেই সেখান থেকে তিনি 

বিচ্যুত হতেন না। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রাজেন্দ্রলীলের মতামত সম্বন্ধে 
লিখেছেন, “সামাজিক ব্যাপারে তিনি রক্ষণশীলতা৷ বর্জন কয়েন নাই। 

যখন নব্যবঙ্গে সমাজ সংস্কারের আগ্রহ প্রবল-_ তখন তিনি বলিয়াছেন-_ 

তিষ্ঠ। রাজনীতিক ব্যাপারে অগ্রগামিতার সহিত সামাজিক ব্যাপারে 
রক্ষণশীলতার যে সম্মিলন রাজেন্দ্রলালে লক্ষিত হইত, তাহাই আমরা 
মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলকে লক্ষ্য করিয়াছি ।-*.ইহার অন্যতম কারণ, 
রাজেন্দ্রলাল ও তিলক উভয়েই ভয় করিতেন-_ সমাজ সংস্কার অনেক 
স্থলে ঘুরোপীয়দিগের অন্করণ। তাহাতে আমাদিগের দেশে সুফল 
না ফলিয় কুফল ফলিবার সম্ভাবনাই অধিক । ইংরেজীতে যে বল! হয় 

72117841015 10995 ঠা।॥ 0102 17985 রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তাহ? বল। 

অসঙ্গত নহে ।”৬৭ 

ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আযসোসিয়েসনের নানাবিধ কর্মস্চীর মধ্যে জমিদারী 
এবং ভূমি-রাজন্ব সংক্রান্ত আইনাদি পর্যালোচনা প্রধান স্থান গ্রহণ করতো । 
১৮৭১ আ্রীষ্টাবে ওরা এপ্রিল ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আলোসিয়েসনের গৃহে 
একটি সভ। অসুষ্ঠিত হয়েছিল, “0 0১৫ 190:9058 06 50175106778, 

ও 10801050160 81319006196 8888986 006 10/795810 ০: 155৫ 



৮০ রাজেন্্রলাল মিজ্র 

0653, 85 ০815001566 ০০ 10501565 & 21580 0? 006 

06100028176155 96601০1060৮, বলাবাহুল্য, সভার মূল বক্তব্য ছিল, 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের কোনে! পরিবর্তন করা চলবে না। উনবিংশ 

শতাবীতে বাঙালী মনীষী অনেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্রটি সম্বন্ধে 
সচেতন ছিলেন না, অন্যদিকে জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্নও এর 

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র মতোই৬৮ রাজেন্দ্রলালও বিশ্বাস 
করতেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংল! দেশের পক্ষে ম্জলপ্রদ্দ এবং যেহেতু 
এই বন্দোবস্ত লর্ড কর্ণওয়ালিসের চুক্তি অনুসারে “চিরস্থায়ী” সুতরাং তার 
কোনোরকম পরিবর্তন ঘটানো চলবে না। রাঁজেন্দ্রলাল এই সভায় 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন৬৯; ইংল্যাণ্ড 
ও বাংল! দেশের ভূমিরাজন্বের তুলন! ক'রে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেন, 
রুষিনির্ভর বাংলাদেশে গভর্ণমেন্ট ভূমিরাজন্বের উপর অনেক বেশী নির্ভর 

করে) এবং বাংলা দেশের জমিদারের! চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে যে- 

অত্যধিক রাজন্ব দানে স্বীকৃত হয়েছিলেন, বর্তমানে কোনে! অবস্থাতেই 
তাঁকে আরো বাঁড়ানো চলে না। রাঁজেন্দ্রলালের অর্থনৈতিক চিস্তা 
ব্যবহারিক বুদ্ধি-চাঁলিত এবং দেশের উন্নতি তাঁর কাম্য হলেও পরিবর্তনের 
প্রতি তার সহজাত ভীতি ছিল। ফলে একদিকে তীক্ষ যুক্তির সমাবেশ, 
অন্যদিকে পূর্বপোধিত ধারণা সংরক্ষণ, এই ধরণের বক্তৃতাগুলিতে 
অনেক সময়ে স্ববিরোধের স্থটি করেছে। 

এর প্রায় বারে বছর পরে রাঁজেন্দ্রলাল অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে আর 

একটি বক্তৃতা দেন।৭০ বিষয়গত এক্যস্থত্রে সেটিকেও এই সঙ্গে 

আলোচনা কর! যাঁয়। ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্ধে রাজেন্দ্রলাল তখন ব্রিটিশ 

ইও্ডিয়ান আসোপসিয়েসনের সভাপতি এবং বাংলা বিহারের জমিদারদের 
গঠিত “সেপ্টণল কমিটি'রও তিনি সভাপতি । এই সময়ে গভর্ণম্ণ্ট 

[75০ 96769]1715158005 73111 নামে বিখাত ভূমি-সংক্রান্ত আইনের 

খসড়া প্রচার করেন। এই আইনে রায়তের ভূমি হস্তাস্তরের ক্ষমতা 
থাকবে। বলাবাহুল্য, জমিদার সভা থেকে এই আইনের বিরুদ্ধে 

স্বতীত্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, এবং রাজেন্দ্রলাল নিজে জমিদার না হলেও, 



রাজেজ্লালের জীবনকথা ৮১ 

টাউন হল্-এ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাবে ১৭ই নভেম্বর এক প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব 
করেম। জমিদারদের স্বার্থরক্ষার ভন্থ জমির উপর তাদের সর্বময় কর্তৃত্ব 

থাকা প্রয়োজন । এদিক দিয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করেছে । অথচ প্রজার স্বার্থের কথাও ভাবা 
চাই, কাজেই জমি হস্তান্তরের ক্ষমতা পেলে প্রজার দুর্দশা যে কি রকম 
বাড়বে তার একটি জাজ্জল্যমান ভয়ঙ্কর চিত্র আকা হয়েছে । বলাবাহুল্য, 
রাজেন্দ্রলালের বক্তৃতায় যুক্তির অভাব নেই, কিন্তু তিনি প্রথম থেকেই 

জমিদারদের স্বার্থরক্ষার কথ৷ ভাবছেন, অন্যদিকে গভর্ণমেণ্টের যাবতীয় 

আইনের পশ্চাতে রাজনৈতিক অসছুদ্দেশ্য আবিষ্কারের চেষ্টাও সে-সময়ে 

স্বাভাবিক! “পলিটিক্যাল ইকনমি” সম্বন্ধে তার শ্লেষ হয়তো নিরর্৫থক নয়, 
এবং লর্ড কর্ণগয়ালিসের প্রতি তাঁর ভক্তিও হয়তো! অকৃত্রিম, কিন্তু 

রায়তদের সমস্তা দূরীকরণের পন্থা নিয়ে তিনি চিন্তা করেননি । রাজনৈতিক 
আন্দোলন পরিচালনায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযসোসিয়েসনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, 
কিন্তু অর্থনৈতিক চিন্তায় এই সভার নেতাদের মধ্যে দূরদৃষ্ির পরিচয় 
ছিল না। অবশ্য সে-যুগে রাঁজেন্দ্রলালের বক্তৃতা যথেষ্ট সমাদর লাভ 

করেছিল, এবং বিলাতে পর্যন্ত তার বক্তৃতার প্রশংসা শোনা গেছে । 

সমসাময়িক পত্রিকায় দেখি, [18 [,0700010 26 2 2:090556 120660208 

০6 82189172102505 811], 0002 22170 77109751884, 

1.০ 7 90015181700 5810-- 107 05815005 [ 110101 006 

1950 17966101706, ৪5 1১610 10) ০0৮61001061 1851) 2190 €09 01052 

190 18৮2 1880 0006 [01090661789 ৪6 0109. 0 0762608106১ 10 010 

০০ ঢরোঠাত০065591% 001: 106 00 16100680 17210 ৮৮85 5810 017616, 

7 7690 0015 585 0180 00০ 00095620165 17801৮64) [0)1 

[২8121001:81218. 00108 2170 3800. 70510155617 1$10011)61166 

210 1715 2101৩ 50193 ৪750 8. 00001061016 0961 5/1)052 1)810065 

[15559 1706 000100100 00, 50০01০ 101) £6580550 ৪.011105) 

65611158 810 €1090021906 .* +১ ৭৯ 

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রকের স্বদেশে প্রত্যাগমনের পরে 

ত 
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কলিকাত্তাবাসীদদের পক্ষ থেকে তার স্মতিরক্ষাকল্পে ৮ই এপ্রিল টাউন হল্-এ 

একটি জনসভা। আফ্বোজিত হয়| রাজেন্দ্রলাল এই সভায় লর্ড নর্ঘত্রসকের 

স্ৃতিরক্ষার জন্য একটি মর্মরমূতি স্থাপনের প্রস্তাব সমর্থন ক'রে একটি 
বন্তৃত। দেন।৭২ বক্তৃতায় রাজেন্দ্রলাল স্বতিরক্ষার উদ্দেশে সাধারণত 

যেসকল ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে সেগুলি পর্যালোচনা করেন এবং 

স্থৃতিসৌধ নির্মাণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধত1 করেন। স্মতিসৌধ নির্মাণের চেষ্টা 
যে কিভাবে ব্যক্তিগত খামখেয়ালের ফলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, সে- 
সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। 

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর যেবম্থৃতিরক্ষা সমিতি গঠিত 
হয়, রাজেন্দ্রলাল তাঁর উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র স্বতিরক্ষা সমিতি 

একটি স্বতিসৌধ নির্মাণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই 
স্থতিনৌীধ কোনোদিন নিমিত হয়নি। কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী গ্রন্থ 
মন্সথনাথ ঘোঁষ এই সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, “দুঃখের বিষয় যে, ঘে-ত্রিটিশ 

ইপ্ডিয়ান সভ। হরিশ্চন্রেরই উজ্জল প্রতিভালোকে জ্যোতির্ময় হইয়াছিল, 

সেই সভারই কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যের ওদাসীন্যে এই শুভ অনুষ্ঠান নিক্ষল 
হইয়াছিল। হরিশ্ন্ের মৃত্যুর পনের বৎসর পরে হরিশ্ন্দ্র ফণ্ডের 
সংগৃহীত ১০,৫০০ সার্ধ দশ সহশ্র মুদ্রা ব্রিটিশ ইওিয়া সভার গৃহ নির্মাণ 
কার্ষে ব্যয়িত হইয়াছিল, এবং আজিও সভাগৃহের নিয়তলে কতকগুলি 

কীটদষ্ট গেজেট, রিপোর্ট ও সংবাদপত্রে পরিপূর্ণ পুতিগন্ধময় অন্ধকার 
কক্ষের সম্মূথে একখানি ক্ষুত্র প্রস্তর ফলকে 'হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
লাইব্রেরী এই বাক্য কয়টি ক্ষোদিত আছে। ইহাই ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ 

রাজনীতিকের, সর্বশেষ্ঠ শ্বদেশপ্রেমিকের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়। নির্দিষ্ট হইতেছে ! 
বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্কের এরূপ নিদর্শন আর কোথাও আছে কি 7৭৩ 
বলাবাহুল্য, রাজেন্দ্রলালের অস্তরের এই ক্ষোভ বিশেষভাবে প্রকাশ 

পেয়েছে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই “হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরী'র 
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বন্তৃতায়।৭৪ সুতরাং ম্বৃতিরক্ষাকল্পে 
সৌধ নির্মাণের প্রস্তাব সম্বন্ধে রাজেজ্ুলালের বিতৃফা সহজেই বুঝতে 
পারা যায়। 



রাজেজ্লালের- জীবনকথা ৮৩- 

- ১৮৭৭ গ্রীষ্টাকে রাজেন্দ্রলাল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আলোসিয়েসনের 

সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন । ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আ্যাসোসিয়েসনের 
সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৭৮-৮০১ ১৮৮৭-৮৮১ ১৮৯০-৯১ তির্নি 

সহ-সভাপতি, এবং ১৮৮১-৮৪, ১৮৮৬-৮৭, ১৮৮৯-৯৭ সভাপতি 

আযাসোসিয়েসনের চতুবিংশ বাধিক সভায় রাজেন্দ্রলালের ভাঁষণটি 

একাধিক কারণে মূল্যবান, কারণ এই বক্তৃতায় তিনি সভার কার্যস্চী, 
সাফল্যের সম্ভাবনা এবং আন্দোলনের ধারা সম্বন্ধে তার মতামত ব্যক্ত 

করেন। তিনি মনে করেন, 55679 5০1) ০০৩ 01 14৬/ 00111530654 
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০০:0০ 10950 065818016 1010. ৭৫ এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 

সভার কর্মক্ষমতা কমেনি, বরং বেড়েছে । আসলে বয়সের লক্ষণ 

বুদ্ধিবিবেচনার পরিণতি ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ। রাজেন্দ্রলাল 
বিশ্বাস করতেন ইংল্যাণ্ডে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের যে-ভূমিকা 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েনও অনেকটা সেই ভূমিকা গ্রহণ 

করেছে । জনসাধারণের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের যোঁগাযোগস্ত্র হিসাবেই 
সভার সার্থকতা | 

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার 
বয়স ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৭ বছর কর! হয়, তখন দেশীয় পত্র- 

পত্রিকায় তার প্রতিবাদ হতে দেখি । রাজেন্দ্লাল ১৫ই সেপ্েম্বর 
ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আসেসিয়েসনের সাধারণ সভায় ভারতীয় সিভিল 
সাভিস পরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচন! করেন ।৭৬ পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার 

জন্য ১৭ থেকে ২১ বছর বয়স স্থির হওয়ার বিরুদ্ধে রাজেন্দ্রলালের একাধিক 

যুক্তি ছিল। ১৭ বছর বয়সে ভবিস্তৎ নির্ণয় কর! কঠিন, বত অল্প বয়সে 
ভবিষ্ৎ পরিণতি থাকে অনিশ্চিত। দ্বিতীয়ত, ১৭ বছর বয়সে ইংরেজ 



৮৪ রাজেজুলাল মি 

কিশোর ইংল্যাণ্ডে থেকে সহজেই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে, 
এবং একাধিক সুযোগ পাবে; কিন্ত কোনে! ভারতীয় পিতার পক্ষে ১৬ 

বছর বয়সে পুত্রকে বিলাতে পাঠানো অসভ্ভব। সুতরাং গভর্ণমেন্ট 
পরোক্ষভাবে ভারতীয়দের সিভিল সাভিসে প্রবেশে বাধা হুষ্টি করেছে। 
অন্যদিকে এদেশীয়দের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া পদোন্নতির 

সাহায্যে সিভিল সাভিসে গ্রহণ কর! হয় বটে, কিন্তু এই পিছনের দরজাটি 
অনেক অনাচারের সুযোগ ক'রে দেয়। উপযুক্ত লোক সুযোগ পায় না। 

যারা স্থযোগ পায় তারা মাহিনা৷ বেশী পায় বটে, কিন্তু পদমর্যাদ। সমান 

হয় না। সুতরাং রাজেন্দ্লালের মতে এই বৈষম্য দূর করার একমাত্র 
উপায়, বিলাতের মতোই ভারতবর্ষেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ 
কর! হোক, যাতে ভারতীয়েরাও অংশ গ্রহণ করতে পারে। 

ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে রাঁজেন্দ্রলালের খুব বেশী আগ্রহ ছিল না। 
অন্তত রক্ষণশীলতা৷ তাঁকে ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানসিক সংকীর্ণতা দান 
করেনি। শ্রীষ্ধ্ম সন্বন্ধে তাই তার কোনে! বিরূপত1 ছিল না। কিন্ত 
ভারতবাসীর কাছ থেকে কর আদায় ক'রে তাই দিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার 
তিনি সমর্থন করতে পারেননি । বিশেষ ক'রে গভর্ণমেণ্ট সমথিত একমাত্র 
প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চ বা চার্চ অফ ইংল্যাণই যখন এই সাহাষ্য পাচ্ছে, তখন 
এসিয়ার বিভিন্ন ধর্ম তে। বটেই, রোমান ক্যাথলিক বা মেথভিস্ট চার্চও 
এই সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারী 
রাঁজেন্্রলাল ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান আযাসোসিয়েসনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সরকারী 

সাহায্যদানের তীব্র প্রতিবাদ ক'রে একটি বক্তৃতা দেন। রাঁজেন্দ্রলালের 

মনে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল বলেই তিনি বলেন, ণুট ৮৮89 170? 
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রাজেন্দ্রলালের জীবনকথা ৮৫ 

ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান আসোসিয়েসনের পঞ্চবিংশ বাধিক অধিবেশনে 
১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্ধে ১২ই মে রাজেন্দ্রলাল সভার অতীত কর্মস্চী পর্যালোচনা 

করেন এবং নিজে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও প্রতিনিয়ত আবেদন- 

নিবেদনের নিক্ষলত! কিছুটা স্বীকার করেন।৭৮ অবশ্ প্রবল আদর্শবাদ 
রাজেন্ত্রলালের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল করেছে, গভর্ণমেণ্ট তাদের 
'আবেদন-নিবেদন সর্বদা গ্রাহা না করলেও, এর একটা নৈতিক ফল আছে, 
য| পরোক্ষভাবে গভর্ণমেণ্টের কর্মপ্রণালীকে প্রভাবিত করে। আসলে 
সংগঠনকে শক্তিশালী ক'রে তুলতে হলে প্রয়োজন জাতীয় জীবনে এঁক্য, 
উদ্দেশ্যের সততা, দেশের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ মিলিয়ে দেওয়। | 

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে অগাস্ট ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আ্যঁসোসিয়েসনের 
একটি অধিবেশনে দুর্গাপূজার ছুটি কমানোর প্রস্তাবের বিপক্ষতা ক'রে 

রাজেন্দ্রলাল একটি যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দেন ।৭৯ 

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আযাসৌনিয়েসনের 

ব্রিমামিক অধিবেশনে সভাপতি রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র সমসাময়িক উত্তেজনাময় 

দুটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন ।৮০ প্রথমটি, প্রেসিডেন্সী কলেজে 
ডঃ হর্ণলেকে অধ্যাপক নিয়োগের প্রতিবাদ, যেহেতু ডঃ হর্ণলে ধর্ম 

প্রচারক, সুতরাং এক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি রক্ষিত হচ্ছে 

মা। দ্বিতীয়টি, আইন আদালতের মারফতে গভর্ণমেন্টের এদেশে রোমান 
হরফ চালানোর প্রচেষ্টার প্রতিবাদ । 

ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের ত্রিংশৎ বাধিক সভায় (১০ই 
এপ্রিল ১৮৮২) সভাপতির ভাষণে রাজেন্দ্রলাল মিত্র যথোঁচিত বিনয়ের 

সঙ্গে জানিয়েছেন, 479৮1776551 10706 ৪6 09০ ০০6 06 50122 ০0: 
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চ1053150 1০00091.৮১ সমসাময়িক সমস্তার মধ্যে হাণ্টারের শিক্ষ।- 

কমিশন নিয়ে রাঁজেজ্রলাল এই সভায় দীর্ঘ আলোচন। করেন এবং শিক্ষার 



৮৬ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 

ক্ষেত্রে - গভর্ণমেন্টের দায়িত্বরে কথা কমিশনকে ম্মরণ করিয়ে দেন। 

ইংরেজ গভর্ণমেন্টের শুভবুদ্ধির উপর রাঁজেজ্রলালের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্ত 
বুরোক্রেসি'র হৃদয়হীন যন্ধে সদঅভিপ্রায়গুলি কেমন ক'রে ব্যর্থ হচ্ছে 
তাও তিনি দেখিয়েছেন | 

১৮৮৪ শ্রীষ্টান্ধে ৭ই মে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের দ্বাত্রিংশৎ 
বাধিক সাধারণ সভায় রাজেন্দ্রলাল যে-বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন, 

তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইল্বার্ট বিল।৮২ একদা ব্ল্যাক 
আযাক্ট যেরকম এ-দেশীয় ইংরেজদের মধ্যে উত্তেজনা সহি করেছিল, 

ইল্বার্ট বিলও অন্থরূপ উত্তেজনা সৃষ্টি করে। 
১৮৮৬ গ্রীষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেপ্বর ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসোসিয়েসনের 

অর্ধধাধিক সভায় রাঁজেন্দ্রলাল ঘ্বতৈে ভেজাল দেওয়ার প্রতিবিধানের 

জন্য সরকারী আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান ।৮৩ 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্াশবছর শাসন পতি উপলক্ষে যে-উৎসবের 
আয়োজন হবে তার পরিকল্পনার জন্য ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৪শে জানুয়ারী 

টাউন হল্-এ যে-জনসভা৷ আহুত হয় রাজেন্্লাল তাঁতে একটি বক্তৃতা 
দেন 1৮৪ 

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্ষে ২৪শে এপ্রিল ব্রিটিশ ইও্ডিয়ান আসোসিয়েসনের 

সপ্তত্রিংশং বাধিক অধিবেশনে সভাপতি রাজেন্দ্রলাল একটি সংক্ষিপ্ত 

বন্তৃতা দান করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্ব থেকেই রাজেন্্লাল রীতিমত 
অনুস্থ ; সেই পূর্বের শক্তি, সেই কণ্ঠস্বর তখন তিনি হারিয়েছেন, 
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0০১০.৮৫ কিন্তু ত1 সত্বেও সভাসমিতিতে তিনি যোগ দিয়েছেন, 
তাঁর উপর যে-সকল দায়িত্ব ছিল তা পালনে কখনে! তিনি বিমুখ হননি । 
এই বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেস অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়গুলি 
পুনরুল্েখ করেছেন এবং জানিয়েছেন, [6 25 01365168015 1506 6১5 
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1ব2001581 00785556226 00201760056 50016001001 1 ৪.3 

005 311601510. 11701817 45500190107) 01016556521) 9০219 28০৯ 

ড71)101) হিও 01038126 00 10 200 291] 0:5016 51)0010 0০ 

1522 00 009 89909০18602 0: ৮১15.৮৬ প্রধানত আইন সভায় 

সদশ্য নির্বাচন এবং সিভিল সাভিসে নিয়োগ ব্যাপারেই তিনি ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের পরিচালিত আন্দোলনের আংশিক সাফল্যের 
কথ! জাশান। 

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান আযসোসিয়েসনের 

সভাপতিরূপে রাজেন্্রলালের শেষ বন্তৃতা! দান৮৭। বক্তৃতায় মূল বিষয়গুলি 
ছিল, পোস্টাল মনিঅর্ডার সংক্রাস্ত বিধি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সভার 
আবেদনপত্র গৃহীত হয়েছে, নাবালক জমিদার পুত্রদের অভিভাবক নিয়োগ 

স্বদ্ধে সভার আবেদন ওয়ার্ড সবিল-সংযোজনে অনেক পরিমাণে স্বীকৃত 
এবং কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের বিশেষ অঞ্চলে বাধ্যতামূলক অবস্থান 
বিধির প্রতিবাদ । 

৪, 

১৭৮৪ খ্বীষ্টান্ধে উইলিয়ম জোন্দস এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ১৮৮৪ গ্রষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে লৌসাইটির শতবাধিকী উৎসব 
সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তখন অসুস্থ থাকা সত্বেও 

অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে তিনি সোসাইটির দীর্ঘ ইতিহাদ লিপিবদ্ধ 
করেন। এসিয়াটিক সোসাইটির এতশত বংসরের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে 
ভারতবর্ষে ভারতবিদ্যাচর্চার ইতিহাস। সমসাময়িক সংবাদপত্রে 
শতবাধিক উৎসবের বিবরণ দেখতে পাই, এবং 1727200220৫ মন্তব্য 

করেছিল, "5০0110%/106 01) 40560106810 ০2012 005 4518606 

৩০০৫০ 06 32065911080 ০2120181050. 15 ০2106210915. 10 895৩ 

2, 01101761 60 18101) 10 11051050 1715 702110100০5 00০ ৬1০০1০5 

৪50 90126 00161 025110615151)0 £52505. 4৯ 16512 0: 005 

5001০৮'9 7011 01176 05 ০০20 0: 105 8150210০2, 
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012 0 0101695 5৩ 1010. 2২21210121915 108 01001 

013 1715 5101020) 785 1310 013 6172 081016.৮৮ 

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জুলাই 172,200 22240 পত্রিকার সম্পাদক 

কষ্ণনাস পাল পরলোকগমন করেন। পত্রিকার ট্রাস্তী এবং অন্যতম 
লেখকরূপে রাজেন্দ্লালের সঙ্গে দীর্ঘদিন পত্রিকাটির ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। 
তখনকার দিনে পত্রিকায় সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হতো ন1, স্কৃতরাং 

নিশ্চিতরূপে বলা না গেলেও সমপাময়িক বিভিন্ন সাক্ষ্যগ্রমাণের সাহায্যে 

দেখা যায়, কৃষ্দাস পালের মৃত্যুর পর রাজেন্রলাল সম্পাদনাভার 

গ্রহণ করেন। পত্রিকায় একাধিক ট্রান্টী থাক! সত্বেও, কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর 

পর রাজেন্দ্রলাল স্বাক্ষরিত এই বিজ্ঞাপন পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যাঁয় 
প্রকাশিত হয়, “71১91050555 01 05০ 1710000 08 0010 65 

[722০1 200 701255108৮০ 0015 058 ৪1900100667 3800 

[9.01)9,019919 5291১ 5010 ০0 60০ 1702 [701016 70150091085 

081, 82199000179) 0. [. ৮১ 01100 108১ 881:817955% (31809917619 

50520) 781797£০1 0£ 0152 17701900909 20010961658 ৪20 

90010011520. 1917) 0 5167 ৪11 01115 2100 00 81:27 1606195 

01902: 010০ 51509001625 71913956110: 811 571209 161071020 

0০0 1010),--৬৬100) 005 00105210021 05 06516 ০0 06 

10506০5.--1২212100151912. 111025015০0 0002 7005:525, 

09153055) 56066100961: 2065 1884.” ৮৯ স্বভাবতই বোবা যায়, 

রাজেন্ত্রলাল এই সময়ে পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব অনেক পরিমাণে 
নিজেই গ্রহণ করেছেন । এবং অন্ঠান্ ই্রান্টিরা তারই উপর বিজ্ঞপ্িদানের 

ভার দিয়েছেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর মাত্র চারবছর পরে একজন 
প্রবীণ সাংবাদিক বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ইতিহাস লিখতে গিয়ে আরও 
স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, 6০: 056 06520] 0£ 006 [7009161২581 

10115091053 7081 39109 007, 018 00০ 24010 015 1884১ 101 

50723601706 10৮23 501001০0650 ০5 0০ 15106 127700101০0 [281 

[:216190151919 21109, [00001851005 5210 002 
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[২2121 1২5127801219515 010 0102 1281 ০৫1018) ড1)11৩ 281 

চ২9110717091 92102.01011215 98109 001 25 020]5 006 1201219] 

20101....151210. 1২806170151815. ৮7066 010০ 00100815 70005 

01 [২8172101500 1095 7081.১89 

ওয়ার্ডন্ ইনস্রিটিউসনের কার্ধভাঁর থেকে অবসর গ্রহণ করার পর 
রাজেন্দ্রলাল সাহিত্যকর্মে আরও বেশী সময় নিয়োগ করার স্থযোগ পান। 

১৮৮২ খ্রীষ্টাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে জোড়ার্সাকোর ঠাকুর- 

বাড়ীতে একটি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার নাম দেওয়া 

হয় “সারস্বত সমাজ ।৯১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর “কলিকাতা সারম্বত 

সম্মিলন" (“ভারতী” ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ ) নামে প্রবন্ধে সারম্বত সমাজের উদ্দেশ্য, 

অনুষ্ঠান পত্র ও নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করেন। সারস্বত সমাজের প্রথম 
অধিবেশনের কার্ধবিবর্ণীতে দেখা যায়, 

সভাপতি-_ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র । 

সহযোগী সভাপতি-_- শ্রীবঙ্থিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । ভাক্তার সৌরীন্দ্র 
মোহন ঠাকুর । শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

সম্পাদক-_ শ্রীরুষ্ণবিহারী সেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
সারম্বত সমাজ দীর্ঘজীবী হয়নি। কিন্তু যে-কয়টি অধিবেশনের 

কার্যবিবরণী সংগ্রহ কর! গেছে, তাতে দেখা যায় বাংল! পরিভাষা রচনার 

ব্যাপারে সারস্বত সমাজের উচ্চোগ বাংলাসাহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপৃণ 

ছিল। রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্বতি”তে লিখেছেন, 'বলিতে গেলে যে কয়দিন 
সভ। বাচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন । 
ভৌগোলিক পরিভাষ নির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। 
পরিভাঁষার প্রথম খসড়া সমন্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়। দিয়াছিলেন। 
সেটি ছাঁপাইয়! অন্তান্ত সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ 

কর হইয়াছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই সেই দেশে 
প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্বল্পও আমাদের ছিল। 

.* তখন ষে বাংলাসাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা চেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় 

'আর কোনে সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা! না করিয়া! যদি একমাত্র মিত্র 



৪০ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 

মহাঁশয়কে দিয়া কাজ করাইম্না! লওয়! যাইত, তবে বর্তমান সাহিত্য 
পরিষদের অনেক কাজ কেবল একজন ব্যক্তি দ্বারা অনেকদূর অগ্রসর 

হইত সন্দেহ নাই।”৯২ রাজেন্্রলাল লারম্বত সমাজের প্রথম অধিবেশনে 
আশা প্রকাশ করেছিলেন, “যদি সভ্যগণ মনের সহিত অধ্যবসায় সহকারে 
সমাজের কার্ষে নিযুক্ত থাকেন তাহ হইলে নিশ্চয়ই সমাজের উদ্দেশ্য 
সাধিত হইবে ।, কিন্ত কার্ধক্ষেত্রে অধিকাংশ সভ্যের আগ্রহের অভাব 
সারস্বত সমাজের অবলুপ্তি ঘটায় । 

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে মার্চ আলবার্ট কলেজের বাঁধিক পুরস্কার বিতরণী 
সভায় সভাপতিত্বকালে রাজেন্দ্রলাল বঙ্গভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্দীনের 
উপযোগিতাঁর কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন। রাজেন্দ্রলাল স্ুুদৃঢ়ভাবে 
ঘোষণা করেন, "16  [হা)০1505০ 06 আ2962াা। 90100025 785 

০৬৮৪] (0 501:69.0. 2.000106 0106 109,569 1 11915 ০০0011005১1 ০01010 

02015 0০ 200০01001151)60 05 706205 06 0106 ৮1079800187,৯৩ 

১৮৮৫ শ্রীষ্টা্ধে রেভারেও কষ্ণমোহন বন্দযোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের 

পর এসিয়াটিক সোসাইটির সভায় (ওরা জুন ১৮৮৫) সভাপতি রাজেন্দ্র- 
লাল গভীর শোক প্রকাশ করেন, ০20555601515 0৬2 18156 ৪6 

1015 022101)) 2100 0106 50107 ৮/1)101 0106 1[7110001 5010)1701010105 

216 20010210955 01 0102 0£ 00011 159.0110£ 17)617010015) 71১0 85 

0150117871851)60 101 1015 11061215 2069.101061055 2100 00110 

52151025. ৯৪ 

১৮৮৫ রীষ্টান্দে ১২ই সেপ্টেম্বর টাউন হল্-এ কলিকাঁতার করদাতা! এবং 
তূন্বত্বাধিকারীদের এক বিরাট জনসভায় রাজেন্দ্লাল কলিকাতার পৌর- 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিকটবর্তী অন্তান্ত পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির একত্রীকরণ 
প্রস্তাবের সমালোচনা করেন।৯৫ বলাবাহুল্য, নীতিগতভাবে একক্ী- 
করণের বিরুদ্ধে কিছু বলার না থাকলেও, এর ব্যবহারিক অস্থবিধা এবং 

সরকারী প্ররোচন! বিশেষভাবে প্রতিবাদষোগ্য । 

রাজেন্্রলালের রাজনৈতিক মতামত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযাসোসিয়েসনের 
বিভিন্ন সভায় একাধিকবার প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে অবিচারের 
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প্রতি তার সদা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ, অন্থদিকে নিয়মতাস্ত্রিক পদ্ধতিতে 

রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব,__ সে-যুগে রাজেন্ুলালকে ভারতীয় সমাজে 
অসামান্ত প্রতিষ্ঠ। দান করেছিল । ১৮৮৭ খ্রীষ্টাে কলিকাতায় ভারতীয় 

জীতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতাবাঁসীদের 
পক্ষ থেকে কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রদ্েশীয় অতিথি-অভ্যাগতদ্দের অভ্যর্থনার 
উদ্দেশ্টে রাজেন্দ্ুলাল মিত্রকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করা 

হয়। ২৭শে ডিসেম্বর টাউন হল্-এ কংগ্রেস অধিবেশনের প্রথম দিনে 
রাজেন্দ্রলাল যে-বক্তৃতাঁটি দেন, তার যূল বিষয়গুলি ব্রিটিশ ই্ডিয়ান 
আযসোসিয়েশনের সভায় তিনি পূর্বে বহুবার ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু 
তা সত্বেও রাজেন্দ্রলালের রাজনৈতিক মতামত বোঝবার পক্ষে এই 
বক্তৃতাটি গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে । তখনও পর্যস্ত 
কংগ্রেসের কার্বক্রম আবেদন-নিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং 

সেদিনের পটভূমিতেই রাঁজেন্দ্রলালের বন্তৃতাটি বিচার্য। রাজেন্দ্রলাল এই 
বক্তৃতায় ভারতীয় জাতীয়তাবোধের ব্যাখ্যায় সুস্পষ্টভাবে বলেন, “৬/০ 
৪1০ 211 10001000506 98106 00110081005) 200 0072:০001৮ 

7০ 00175010066 0102 10901017. 1] 091)010 11) 01015 00107816555 

61০ 081) 01 ৪. ০০06০: 810. 2. 19100121058 101 1[10019. 11001 

00012 10 85 002 0001512101708 01 2,10০ 112. 01: 10108) 081: 

201)215 1120 200 ০ 179৬০ 1120 85 11011101215 021) ০01: 

85 1810211169১ 1000 171)02:01৮7210 ] 19006 ৮৮০ 91991] 02 11106 

852. 70901010১ 11181020 0106 200 811 00 01:0103006 001 1691৩ 

200 00০ ০1916 01 ০0017 0000617 ০0010.*৬ রাঁজেন্দ্রলালের 

বক্তৃতায় দ্বিতীয় যে-বিষয়টি প্রীধান্তলাভ করেছিল, সেটি অত্যস্ত 
সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল; আইনসভায় তখন মাত্র কয়েকজন 
ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হতেন, কিন্তু এর ফলে দেশের 
লোকের স্বার্থ রক্ষিত হতো না, এবং ভারতীয়দের মনে আইন সম্বন্ধে নানা 
ভ্রাস্ত ধারণা জন্মাবার স্থযৌগ পেত; _ স্থৃতরাঁং অধিক সংখ্যক ভারতীয়কে 
নির্বাচনের মারফৎ আইন সভায় প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হোক। 
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বলাবাহুলা, পরবর্তাকাঁলে কংগ্রেসের এই প্রস্তাব গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক গৃহীত 
হয়েছিল। তৃতীয়ত, রাজেন্দ্রলাল ভারতীয় সিভিল সাভিসের পরীক্ষা 

রীতি এবং বিলাত যাওয়ার প্রশ্নটি আবার তুলেছেন এবং স্থদৃট়ভাবে 
জানিয়েছেন যে, ভারতবর্ষেই এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হোক । সর্বশেষে 
কংগ্রেসের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, "০ 5০০]: 59681521:5 90581 

17700612621 ; 126 5001 501)01002 702 10006180220 156 5০001 

59501009795 02 50 90750 00920 %0 (30510217721) 0812 

00021019847 0£ ৮2:06 0£ 1009021:861010,৯৭ হয়তো! এই শেষ প্রস্তাবটি 

'আজকের দিনে বাহুল্য মনে হবে, কারণ সে-যুগের রাজনীতি ছিল 
স্বভাবতই নরমপস্থী, এবং পয়ষটি বছরের বৃদ্ধ রাজেন্দ্রলাল তার 

আজীবনের শিক্ষা-সংস্কার-রুচি যে-ধারায় গড়ে তুলেছেন, সেখানে 

উগ্রপন্থার সম্ভাবন| ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিক আন্দোলন 

যে, দীর্ঘদিন ধ'রে এই প্রস্তাব মান্ত করেছে ইতিহাসে তাঁর প্রমাণ আছে। 
১৮৮৭ গ্রীষ্টাব্বে ১৮ই মে সরকারী উদ্চোগে কলিকাতায় ইডেন 

হোস্টেলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। স্তর আাশলে ইডেন কলিকাতায় 

মফম্বল থেকে আগত ছাত্রদের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণের পরিকল্পনা 

করেন এবং তদুদ্দেশ্টে যে-কমিটি গঠিত হয়, রাঁজেন্লাল তার অন্যতম 
প্রধান সভ্য ছিলেন। ওয়ার্ডস্ ইনষ্িটিউসনের অধ্যক্ষরূপে এব্যাপারে 

রাজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল । সভায় রাজেজ্ুলাল কমিটির পক্ষ 

"থেকে জানান 701১2 £০৪6 0019০6 0£ 01)2 50120121662 15 €0 01:0৮:06 

৪. ০01017)0010905 101052 €0 036 13950 0: 7000555] 500021005 

00 15010 00 09103002101 5002.001; 00 522 0021 

/০]] 10086, ৮০11 20) 2150 ৪1] 627090 ; (0 1611656. 05012 

£000 095 1008215 0 509010186 00০2 ০০9 2790 0055118 

01)6100561565 7101) 120811060178 ; 00 1660 00০] 10০1 50016 

28021191012 7 60 0109৮101186] 010 211 ০৮11 170061)০55) 

০ 6158012 00600 0০ 22105 21] 096 01655177863 ৮/18101) 1551017 

500021)65 10. 0:011586 0611%6 10 70019৩.৯৮ 
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১৮৭৭ ্রীষ্টাব্ধে লর্ড লিটনের আদেশে শিক্ষাবিদ্দের নিয়ে থে 

[0১ "550:5০০]: 00227010655 গঠিত হয় তার সঙ্গে রাজেজলাল 

সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “বোধকরি তখনকার কালের 
পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন সমিতির তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। 

তাহার কাছে যে সব বই পাঠানো হইত তিনি সেগুলি পেন্সিলের দাগ 
দিয়! নোট করিয়া পড়িতেন।”৯৯- ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের এপ্টান্স পরীক্ষার নিয়মাবলী পরিবর্তনের জন্য যে-কমিটি 

গঠিত হয়, রাজেন্দ্রলাল তার সভ্য ছিলেন। তিনি কমিটির সিদ্ধান্তের 
সঙ্গে সর্বত্র একমত হতে পারেননি, এবং ত্র মতামত প্রতিবাদপত্রের 

আকারে লিপিবদ্ধ করেন ।১০০ 

জীবনের শেষ কয়েক বংসর রাজেন্দ্রলাল নানাবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত 

হয়ে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন। ১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান 
আসোসিয়েসনের সভাপতিরূপে তার ভাষণদানের কথা পূর্বেই উল্লেখ 
করা হয়েছে । ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারী বাংলা গভর্ণমেণ্টের চীফ- 
সেক্রেটারী শ্যর ওয়ের এড গারকে তিনি বিবাহে সম্মতি দানের বয়স 
সংক্রাস্ত তাঁর মতামত একটি দীর্ঘ পত্রে লিখে জানান ।১০১ এই সময় 

ইপ্ডিয়ান পেনাল কোড এবং ক্রিমিন্তাল প্রসিডিওর (কাঁড-এর পরিবর্তন 
ও সংযোজনের যে-প্রস্তাব কর! হয় সে-সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট মতামত সংগ্রহের 

জন্ত ভারতীয় নেতা এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে পত্র লেখেন। রাজেন্দ্র- 

লাল বাল্যবিবাহের সামাজিক ও ধর্মীয় উপযোগিতা এবং হিন্দু সংস্কারের 

উপর গুরুত্ব্দান করেন । যদিও তখন রাজেন্দ্রলাল শধ্যাগত, তা সত্বেও 

সে-সময়ে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির একাধিক কমিটির সদস্তরূপে 

তার মতামত লিখিতভাবে জানিয়েছেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক 

সোসাহীটর এই কমিটিগুলির তিনি সন্ত ছিলেন__ ঢ17191702 ৪100 

ড1516105 001005106656১ 1161215 00101010066) 51011010981051 

(0017010716666) 00175 0:0701016662)17156015 800 £১1:0109,20109£1051 
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0017016665,.  ১৮৯* খ্রীষ্টাকে ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আযসোসিষেসনে 

বন্তৃতাদানকালে তিনি বলেছেন, “৬1767 005 0005 1850 5521 ড০০ 

010 705 00 130150101০0 ০1001076175 ০01: (01091170091) 1 

1৮9৬1 ০%১০০০০৭ 00 55152 002 5621. [80061 10 ৪5 

1) 00121001028 00861 ০0410 0000 19952 0) 011%11966 2170 

0165016 ০0£ 0161)£ 10) ড০00....010৬1021002 1795) 1015 1006, 

91812017722 6০ ০016 1675 €০0৫2%-'৯০২ ১৮৯০ স্ত্রীষ্টাব্দে অগাস্ট 

মাসে বিভিন্ন পত্রে রাজেন্দ্রলাল নিরঞ্ন মুখোঁপাধ্যায়কে লিখেছেন, 

'আমি দিন দিন মরণের পথে অগ্রসর হইতেছি। তুমি যেরূপ দেখিয়া 
গিয়াছিলে তাহার চেয়েও আমি এখন দুর্বল হইয়! পড়িয়াছি।...আমি 
শেষ পত্র লিখিবার সময় যেমন ছিলাম তার চেয়ে ভাল নাই। আমার 
মনে হইতেছে আমার শেষ দিন ঘনাইয়৷ আসিতেছে ।,৯০৩ 

অবশেষে ১১ই আবন ১২৯৮ ( ২৬শে জুলাই ১৮৯১) রবিবার রাজি 

৯টার সময় কলিকাতার ৮নং মানিকতলার বাঁড়ীতে রাজেন্দ্রলাল পরলোক- 

গমন করেন। সমসাময়িক পত্রিকায় তার শেষ অন্ুস্থতা এবং মৃত্যুর 
বর্মন! আছে, “কয়েক বংসর পূর্বে ইনি প্রথম পক্ষঘাত রোগাক্রান্ত হন। 
সেবার জীবনের আদৌ আশ! ছিল না। ঈশ্বরের কৃপায় কিন্ত সে যাত্র! 

তিনি রক্ষা পান। ইহার পর ইহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। শরীর 

ভাঙ্চিল বটে, পরিশ্রমের কিন্ত বিরাম ছিল না। এই জন্য মধ্যে মধ্যে 
ইহাকে পক্ষঘাত এবং জ্বর রোগের আক্রমণে কষ্ট পাইতে হইত। গত 

৭ই শ্রাবণ বুধবার প্রাতঃকালে প্রবল জর ইহাকে আক্রমণ করে । মৃত্যুর 
পূর্ব পর্যস্ত এই জর প্রবল ছিল। জর ত্যাগেই প্রাণবায়ু নিংস্ত হয় । 
শনিবার প্রাতে প্রায় ১০।* টার সময় নিশ্বাস-প্রশ্বাসে নিদারুণ কষ্ট হইতে 

লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক একবার কষ্টের লাঘব হইয়াছিল বটে, কিন্তু 

পরদিন পর্যস্ত সে কষ্ট ছিল। রবিবার বেল প্রায় ১টার সময় আবার 

€লেই যাতন! উপস্থিত হইল। রাত্রি ৪টা পর্যন্ত এই ভাবেই ছিল। আশা 

আর রহিল না। আত্মীয় বন্ধু-বাদ্ধব এবং পুত্র্য়ের নিরাশ-হৃদয় 
উচ্ছলিত হুইয়া উঠীল। হাহাকার-ত্রন্দন রবে চারদিক পূর্ণ হইল। 



রাজেজলালের 'জীবনরুথা ৯৫ 

দেখিতে দেখিতে বঙ্গের অতুল কীতিমান রাজেন্দ্রলাল চটির 
করিলেন 1১০৪ 

রাজেন্দ্রনালের মৃত্যুর পর তার স্থতিরক্ষার্থে অন্ুষ্ঠিত অজন্্র সভা- 
সমিতির বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্রে পাওয়। যায় 1১০৫ €ই অগাস্ট 
১৮৯১ শ্র্টাবে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযাসোসিয়েসনে তার মৃত্যুতে গভীর 
শোকজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৫ই অগাস্ট তারিখেই 
কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে স্তর এ. ডব্লিউ, ক্রফ ট-এর সভাপতিত্বে 
রাজেন্দ্রলালের স্মতিসভ। অনুষ্ঠিত হয়। অর্ধশতাধিককাল সোসাইটির 
সঙ্গে রাঁজেজ্জলালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথ উল্লেখ ক'রে সভাপতি বলেন, 

2619 106 01015 101 0002 ৪115 0: 01015 9০০12) 01 ৪৮2) 

1 17327691 0096 1025 1955 11] 02 06201012010 0111 ০০ 1210 

(10700818006 17071006১10] 18212৮21 122:7151175 15 0131619020১ 

€1)616 010০ 02702 06 [২8.10100191917 71105. 15 10910 11) 

15010001১০৬ বোম্বাইর এসিয়াটিক সোসাইটিও ৩১শে অগাস্ট ১৮৭৯১ 

্ীষ্টাব্দে বিচারপতি কে. টি. তেলাউ-এর সভাপতিত্বে একটি শোকজ্ঞাপক 

প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ভক্টর পেটার্সন ও বিচারপতি জাভেরিলাল 
সভায় বক্তৃতা করেন ।১০৭ 

রাজেন্দ্রলালের পরলোৌকগমনের অনতিপরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও 

ইহলোক ত্যাগ করেন (২৯শে জুলাই ১৮৯১)। রাজেন্দ্রলাল এবং ঈশ্বরচন্দ্র 

বিগ্যাসাগরের স্বৃতিরক্ষার্থ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্ধের ২৭শে অগাস্ট কলিকাতাম়্ 
টাউন হল্-এ এক বৃহৎ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বাংল! 

দেশের লেফটেন্তাণ্ট গভর্নর স্যর চার্লস ইলিয়ট | সে-যুগের পত্রিকার 
বিবরণ থেকে মনে হয়, লেফ টেন্তাণ্ট গভনরের সভাপতিত্বে এই জাতীয় 

সভা এর আগে কখনো! অন্ুষ্ঠিত হয়নি ।৯০৮ বাংলাদেশের প্রায় সকল 

সম্্রাস্ত এবং বিখ্যাত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় 
শোকজ্ঞাপক প্রস্তাবে রাজেন্দ্রলাল ও ঈশ্বরচন্দ্রের মর্মরমৃতি স্থাপন এবং 

তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহের কথা বল! হয় । গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবটি 

সমর্থন করতে গিয়ে আরও বলেন, “*-0 ৮৮০৪1 ০০ 92667 16 005 



৯৬ বাজেজ্লাল মিশ্র 

161)02291 60 1202 1210170191913. ৮0108 0০008 50006 5001 

10470 25 0106 2519.01151)]761)0 01 2 62110751711 101 019০ 21/০01৫+ 

19600761)0 06 15502201165 11) 0112251 1221001125,১0৯ 

১. চা, 19 1011161 _ 07295 10051 2 02710 17707151707 

প্রথম খণ্ড, (১৮৬৮ ) পৃঃ ৩০১ 

২. রাজা রাজেন্দ্রলাল মিজ্ের জীবনী", “জন্মভূমি,” ভাদ্র ১২৯৮, 

পৃঃ ৫৪২ | 

৩. “সম্পাদকীয়” “তৰবোধিনী পত্রিকা,” ৫০ সংখ্যা, আশ্বিন 

১৭৬৯ শক । 

৪. শাস্তিরঞ্চন ভট্রাচার্ধ__“বাডালী উদ্কবি জনমেজয় মিত্র আর্ধীন", 
“পরিচয়”, আষাঢ় ১৩৭৪, পৃঃ ১০৮৯-৯৪। 

৫. “রাজা রাজেন্্রলাল মিত্রের জীবনী”, “জন্মভূমি”, ভান্র ১২৯৮, 

পৃঃ ৫৪৩ । 

৬. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের স্বহস্তে 

লিখিত “ডাইরি” € নোটবুক ), পৃঃ ২৩২ । 
৭. “তিনিই (পিসিমা ) রাজেন্দ্রলালের লালন পালনের ভার 

গ্রহণ করেন_কিস্ত আইনের বাধাহেতু তাহাকে স্বামীর সম্পত্তি 
দিতে পারেন নাই ।” হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ- _পুরাতনকথা+, “যুগান্তর”, 
১৯শে অগাস্ট ১৯৫১। 

৮. “দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মচরিত” (১৩৬৩), 
পৃঃ ৬৩-৬৪ | 

৯. মন্মথনাথ ঘোষ-_“কর্মবীর কিশোরীঠাদ মিত্র” (১৩৩৩) পৃঃ ৭১। 

১০. দ্র, 27009522125 01 72 25520 9০0042%2) 0 7397221 

৪ঠ1 নভেম্বর ১৮৪৬। 

১১, 81001219206 0100001--73215 10222710217 24272, 

0.5. 172265 1125 2152. 621627 (১৮৯৩ ) পৃঃ ১৬৫। 



রাজেন্দ্রলালের জীবনকথা ৪ 

১২, আর) 27252065075 0 66 5০7০০1190০0 50089) (১) 

১৮১৮-২৩ (২) ১৮২৪-২৫ (৩) ১৮৪৫-৫৮। 

১৩. রাজেজ্জলালের নাম স্কুলবুক সোসাইটির কার্ধকরী সমিতির 
সভ্যদের তালিকায় আছে। ভর) 77629 29016 ০0 2%6 

1710068221245 01 7৮6 0210%%62507001 7300৮ 90908269) (১৮৫৬ )। 

এবং 7162 2965 272 2011 £861201 0 8706 10905922725 01 2772 

0210%662. 50700173001 909042£) (১৮৫৭১ ১৮৫৮ )। 

১৪. বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষান্ুবাদক সমাজ প্রকাশিত বাংলা বইয়ের 

প্রশংসা করতে না পারলেও “বিবিধার্থ-সঙ্গ হ” পত্রিকার যথেষ্ট প্রশংসা 

করেছেন, এট 15 ঢগ 091101175 0০ 7911001912 0:£ 5০0-০811০0 

557%11716 01011090101705) 01096 50 16০9০0০0901 2, 005 95 €1)০ 

ড৬21:08.00181 11102170012 ১০০০৮ 18856 811০0 €0 2091০ 25 

০01)011100610155 €০0 6102 100001917 306911 11062120015 ৮৮০0:01) 

61701081006. 16 15) 150৬০৬61১ 0002 60 01386 0005 60 585 0196 

6176 82178911 02110941091 00101151150 01021 017০11 2.5191025 

02215 2, 12088191012 ০%52011017 00 01015 ০1101015102 250 01020 

10 15 0196 1950 05901] 70001159610 06 00০ 10750 1) 211 

3617£911 09010991091 1162180010.-- 4৯ 0000121 1162190015 

01 732107591')7727752080755 0 012 7387/221 ১০9০£21 90867,06 

48550052807 1701 21870, ৬০1 7৬, পৃঃ ৪৩ । 

১৫. যোঁগীন্দ্রনাথ বস্থ-_“মাইকেল মধুস্দন দত্তের জীবনচরিত” 

(১৯০৭ ) পৃঃ ৩৩২ । 

১৬. 76 11212778917, ৬ই জুলাই ১৮৬১। ( ইট্যালিক্স 

আমার )। 

১৭. “সংবাদ”, “তত্ববোধিনী পত্তিক1” সংখ্যা ৫৭৭, ভান্র ১৮১৩ শক। 

১৮. ভ্রু) 1712 01905627765 272 77275205085 0 7৮8 

1322772725 5০9০42£9 1701৮ 10517021207, 1859 ০ 42817721204 

71869 ( কলিকাতা ১৮৭০ )। 
৭ 



৯৮ রাজেন্দ্রলাল মিঅ 

১৯,716 170082057765 ০ 676 73687016%6 50022) 1001 06 

5551015 ০0 71859-60, 7860-62 ( কলিকাতা ১৮৬২ ) পৃঃ ২২। 
২০. “সংবাঁদ প্রভাঁকর”, ২৯শে আবণ ১২৬১। ১২ই অগাস্ট ১৮৫৪ 

২১. ৬/2510]5 1২০£519061 0£ 11702111621702? (২৮, ৫. ৫৬), 

_76 7221200 1222০ ৫ই জুন ১৮৫৬ । 

২২, “সমাজোন্নতি বিধায়িনী সভা”র বিস্তারিত বিবরণের জন্য ্ষ্টব্য, 
মন্মথনাথ ঘোষ-_“কর্মবীর কিশোরীচাদ মিত্র” (১৩৩৩) পৃঃ ১০০-১১। 

২৩, 77:62 1211200 72506, ১০ই জানুয়ারী ১৮৫৬। 

২৪. 1776 7755200 72206, ২রা জুলাই ১৮৫৭ । 

২৫. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোঁষ-_-পুরাতন কথা+, “যুগান্তর”, ১৯শে অগাস্ট 
১৯৫১ । 

২৬, 3899০ 1২912150101091] 17010091785, জা 00561:৬6) 
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501)012151)10 85 ৪. 00096295100) 17০ 51)07110 1306 £1০ 10 00 

101 0170০ 71118911011555 01 01062 521৮1০6. 0106 0০৬7 20001101- 

[19610 ভা111 00০20 01528910090 1 58109602100 15 01021626016 

[০ 065 1555 15£:50620 01022 0152 0102 20172 10101) 106 

ঘ785 1216 0800 1051 0091511). 1615 0 0০ 1০£1০066৫ 

01380 2 ০০1205৮4110) 22006109550 10101) 1 

70211069,1001706 6%06705152 52172001625 51008101006 1786 009 

70:05151018 10: 002 012]5 20010118102 2100. 01011019515 



রাঁজেন্্রলালের জীবনকথা ৯৪৯ 

30015850006 1017920102529?,7775 22557002250, ২১শে 

ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ । 

২৭, চ10121790010 010010061--13212 10162100784, 

€০. 9. 1,54£275 1765 2542 07785? (১৮৯৬ ) পৃঃ ১০৮। 

২৮, 2 12%5200 77406, ২৩শে জুলাই ১৮৫৭। 

২৯, দ্র) £7572 01 17216) ২৪শে জুলাই ১৮৫৭ | 77211572127 

২৭শে অগাস্ট ১৮৫৭ [776 12277:27%) ২৬শে ও ২৯শে অগাস্ট ১৮৫৭। 

৩০. দ্র, 77277700720, ১৩ই১ ২৮শে অগাস্ট ; ৩রা। 

২৪শে সেপ্টেম্বর ; ১৫ই অক্টোবর ; ৫ই নভেম্বর ১৮৫৭ | 

৩১. মন্মথনাথ ঘোষ_“কর্মবীর কিশোরী্ঠাদ মিত্র” (১৩৩৩) 

পৃঃ ১৯৯। 

৩২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত রাজেন্দ্রলালের স্বহস্তলিখিত 

নোটবুক, তারিখ ১২ই অগাস্ট ১৮৯০ | 

৩৩, 11009000101) 452827522 4727৮022 (১৮৭৬) পৃঃ ১৯। 

৩৪. দ্র যোগীক্্রনাথ বন্__“মাইকেল মধুস্দন দত্তের জীবনরচিত” 
(১৯৯৭ ) পৃঃ ৩০৯-১৫। 

৩৫. তর্দেব, পৃঃ ২৩৪। 
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৩৭. 175 22200 72202 ৩রা অগাস্ট ১৮৯১। 

৩৮, [২৪] :]98251001 7010621) 90.977280785 9) 4216 

13210782721212 21262) 11. 10.১ 0. 1. £&* (১৮৯২ ) পৃহ ১৪ 

৩৯. তদেব, পৃঃ ৫-৯। 

৪০, [২812 1২8101707:251)8155817) 1060১ ৪৫.---72709069992118£5 
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১৪০ রাজেজুলাল মিত্র 

18216. :517 12277215216 1066 82726205018. (১৮৮০) এবং 

977560765 00) 78212. 7219172721212. 21262 € ১৮৯২ ) পৃঃ ১০১৪ । 

দ্র, অলোক রায়__“রাজা রাধাকাস্ত দেব ও বাঙালী সমাজ-মন*, 
“সমকালীন”, শ্রাবণ ১৩৬৯, পৃঃ ২৩৫ । 

৪১. 1270052622755 0 48. ৩. 53. মে ১৮৬৭ । 

৪২. 57920765, পৃঃ ২২-২৭। 

৪৩. 7779 781,289, শনিবার ২৭শে নভেম্বর ১৮৬৯। 
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ভান্সভব্ছ্াচর্ভাক্প ইতিহাস 

ভারতবর্ষ স্থপ্রাচীন এতিহোর অধিকারী হওয়! সত্বেও ইতিহাস 

বঞ্চিত। ভারতবর্ষের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। রাজনৈতিক 

বা সামাজিক বা সাহিত্যিক ইতিহাস অতীতে রচিত হয়নি। কীতি 
আছে, কিন্তু তাকে রক্ষা করার আগ্রহ নেই। এতিহামিক জাতীয় 
এঁতিহাকে রক্ষা করেন। ভারতব্্ষে এইতিহাসিকের অভাব সর্জনবিদিত। 

কাশ্মীরে সামান্য ধারা-বিবরণ রচনার প্রয়াস ছাঁড়। হিন্দুযুগের কোনো তথ্য- 
পরিচয় নেই। মুসলমানযুগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল এবং মুললমান- 
যুগে, আধুনিক অর্থে এতিহাঁসিক না হলেও, ইতিহাস-রচনার দায়িত্ 
নিতে দেখি সে-যুগের সমাট-সভাসদ্দের, বাদশাহদের নির্দেশারদদি এবং 
চিঠিপত্রও অনেকস্থলে রক্ষিত হয়েছে । কিন্তু মুনলমানধুগের ইতিহাসও 
পরম্পরবিরোধী তথ্যের সমাহারে, অতিশয়োক্তির স্বাভীবিকতাঁয় এবং 

বিদ্বেষবুদ্ধির প্ররোচনায় একান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর । 
প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ইতিহাস রচিত ন। হওয়ার অনেক কারণ ছিল,৯ 

কিন্ত বর্তমান প্রসঙ্গে সে-আলোচনায় প্রবেশ করবো না। ভারতবর্ষে 

অতীত সম্বন্ধে আগ্রহ এবং ইতিহাস রচনার ব্যাঁপক প্রসার দেখা গেল 

উনবিংশ শতাবীতে। একেই 'ভারতবিদ্ভা” বা ইগুলজি'র চর্চা 

বল] হয়। 

ভারতবর্ষের অতীতকে আবিষ্ষার করা সহজ ছিল না উনবিংশ 

শতাব্দীতে | যেখানে কোনো ধারাবাহিক বিবরণ নেই, যেখানে প্রাচীন 

কোনো! পুথি বা মুদ্রা পাঁওয়। যাঁয় না, যেখানে সমগ্র দেশে বিচিত্র মানুষ 

বিচিত্ত্রতর ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে যেখানে 

জনসাধারণের আগ্রহ নেই এবং ফলে তা ভগ্রদশাপ্রাঞ্ধ ও বহুকাল 

পরিত্যক্ত-_সেখানে ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিকযুগের ইতিহাস বা 
হিন্দুযুগের ইতিহাস রচন। ছিল অত্যন্ত ছুরহ কাজ। এবং আরও ছুরহ 
এই জন্ যে, এই কাজে প্রথম পর্বে হাত দিয়েছিলেন ভিন্ন ধর্মমতাঁবলক্ী 



ভারতধিগ্ঠাচর্চার ইতিহাস ১০৫ 

যোরোপাগত বিদেশীয় কয়েকজন রাজকর্মচারী, ধর্মপ্রচারক ও পর্যটক । 
এরা এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ভালোমত জানতেন ন|, এদেশের 

আঞ্চলিক ভাষাগুলির সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন, এদেশের প্রাচীন সাহিত্য 

ও বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না,__ এবং যদিও রাজনৈতিক ও 
ধর্মনৈতিক উদ্দেশ্টয সম্ভব, তবুও এ'দের অপরিসীম আগ্রহ ও অধ্যবসায়, 
অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতি একান্ত অনুরাগ ছিল বলেই 
উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবিগ্ভার চর্চা বনুপ্রসারিত ও সাফল্যমণ্ডিত 

হয়েছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা, এদের প্রয়াসই পরবর্তীকালে 
ভারতবাসীর মনে ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহ এনে দ্দিল,_- এবং পরে দেখি 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে দেশাত্মবৌধের সঙ্গে এতিহ্যবোধ যুক্ত 
হওয়ার পশ্চাতে ভারতবিগ্ার্চার প্রত্যক্ষ দান আছে। 

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যোরোপীয়দের আগ্রহ 

প্রকীশ পেতে দেখি। ওলন্দাজ পার্রি আব্রাহাম রোজাঁর মাত্রাজে 

অনেকদিন থাকার পর ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবধীয় ব্রাঙ্মণ্য সাহিত্য 
সম্বন্ধে 0761, 19907 20 676 172206% 1762:751570%1 নামে একটি গ্রন্থ 

রচনা করেন। কোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দিয়ে ভর্তৃহরির কিছু শ্লোকও 

এতে অনূদিত হয়েছিল । ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জেস্থইট পাদরি ]10179101) 71705 

[797)%1521. ভারতবর্ষে আসেন এবং তিরিশ বছর ধ'রে মাঁলাবারে 

ধর্মপ্রচার করেন। ভারতীয় আচার ব্যবহার ও ভাষার সঙ্গে তিনি 

শবনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তিনিই য়োরোপীয়দের মধ্যে প্রথম 

অংস্কত ব্যাকরণ (07217126502. 07216720152, 58921721507 2501102) 

লেখেন। ব্যাকরণটি ছাপা না হলেও ফ্রা পাওলিনো ছ্য সেন্ট 

বার্থোলোমিও এটি ব্যবহার করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। ক্রা পাওলিনো 

ছিলেন একজন অন্রিয় ধর্মযাজক । ১৭৭৬ থেকে ১৭৮৭ শ্রীষ্টাব তিনি 

মাঁলাবারে শ্রীষটধর্ম প্রচার করেছেন ও ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমে তার মৃত্যু 
হয়। ফ্রা পাওলিনে। ছুটি সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং অনেকগুলি তথ্য ও 

পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক রচনা করেন। তার 57552. 137217772720%21 

€ রোম ১৭৯২ ) এবং 18156 £207, 05£877026% ( জার্মান সংস্করণ, বালিন 



১০৬ রাঁজেন্লাল মিশ্র 

১৭৯৮ ) গ্রন্থ ছুটিতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং ভারতীয় ভাষা ও 

সাহিত্য সন্ধে আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে । এইভাবেই ধীরে ধীরে 
য়োরোপীয়দের মধ্যে ভারতবিদ্যাচর্চার সুচনা হলো । 

সন্দেছ নেই, ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমন ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠার প্রতাক্ষ 

ফলম্বব্ূপ ভারতবিদ্যাঁর্চা প্রসার লাভ করে। ওয়ারেন হেহিংস সম্বন্ধে 
উইণ্টারনিজ মন্তব্য করেছেন, 475 1990 15০9£71260) 1981 0: 

510211517 51002 00০] 17255 [৮০৬০1 10150960612) 01580 006 

5০0৬2218065 0£ 70081519017) [0018 ০৪]এ 9০ 96001০ 0015 

1 006 101015 01006150900 190৮৮ 0০9 06526 0156 50181 20 

161110035 01:০18001025 ০0 0172 107801525 ৬10) ৪11 00551016. 

০0151067801010.২ এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই হেস্তিংস ব্রাহ্মণ 

পণ্ডিতদের দিয়ে “বিবাদর্ণব সেতু” নামে সংস্কৃত আইন সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির 
সংকলন করান এবং নাথানিয়েল ব্রাপি হাল্হেভকে ( ১৭৫১--১৮৩০ ) 
দিয়ে ইংরেজীতে অন্থবাদ করান (4 0026 01 097০0 1,223) ১৭৭৬) ।' 

হাল্হেড. অবশ্য সংস্কৃত খুব ভালো জানতেন না, তাই সংস্কৃত গ্রস্থটিকে 
আগে ফারসীতে অন্নবাদ করিয়ে, পরে তা থেকে তিনি ইংরেজী ভাষাস্তর 

করেন। হাল্হেডের “বাংলা ব্যাকরণ” (১৭৭৮) গ্রন্থটি প্রথম বাংলা। 

হরফে ছাপা বই। 

হাল্হেডের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ধিনি ভারতীয় ভাষা ও 
সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, ভারতবিগ্যার্চায় তিনিই প্রথম 
সংস্বতজ্ঞ ইংরেজ,_ তীর নাম চার্লস উইল্কিম্ন ( ১৭৫০--১৮৩৫ )। 

উইল্কিন্স বারাপসীতে গিয়ে পণ্তিতদের কাঁছে ভালোভাবে সংস্কৃত শিক্ষা 

করেন। উইল্কিন্দকৃত “ভগবদ্গীতা”্র অনুবাদ ( ১৭৮৫) ইংরেজী 

ভাষায় প্রথম সংস্কৃত গ্রন্থের অন্গবাদ। ওয়ারেন হেস্টিংস গ্রন্থের ভূমিকা 

লিখেছিলেন। এর পর উইল্কিন্স “হিতোপদেশ” (১৭৮৭) ও 

মহাভারতের “শকুন্তল।” উপাখ্যানের অন্থবা্দ (১৭৯৫ ) প্রকাশ করেন। 
১৮০৮ শ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত উইল্কিদ্সের সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থে প্রথম 

দেবনাগরী হরফ ছাপার কাঁজে ব্যবহৃত হয় । উইল্কিন্সের গ্রন্থগুলিই 



ভারতবিষ্ঠাচর্চার ইতিহাস ১০৭ 

য়োরোপে ভারতবিগ্ঠাচর্চার হুত্রপাঁত করে, এবং অনেকেই এই গ্রন্থশুলির 

সহায়তায় প্রথম সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হুন। 
শিকুস্তলা” নাটকের অন্থবাদের (১৭৮৯) ভূমিকায় উইলিয়ম জোন্স 

(১৭৪৬_-৯৪) উইল্কিন্সের কাছে তার খণ ম্বীকার করেছেন। 

জোন্স “হিতোপদেশ”-এর অহ্থবাঁদও (১৭৯১) করেন, যদিও সে-অহবাদ 
সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 15101) 01206216001 1021515 2 22 

2%270150 11) 1691701106 92150116 00166 56213 0610916 ] 10৩ 

87861711105) 971620106 1956 210 1] 51001017৮০1 

[08৮০ 1221006016১ 1780 2175 01000517606 £1%10£ 075 52006 

6০ 0০ 00110 "৩ ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম 

বিচারপতিরূপে জোন্স ভারতবর্ষে আসেন। বহু ভাষাবিদ্ স্থপপ্ডিত 

জোন্ম ভারতবর্ষে আসার আগেই প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে কৌতুহলী ছিলেন এবং 
আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিও অর্জন করেন। ভারতবর্ষে 
এসেই সংস্কৃত ভাষ। শিক্ষায় তিনি বিশেষ পরিশ্রম হুরু করেনঃ 
তিন বছরের মধ্যেই তিনি শুধু সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত 
হয়েছিলন, তাই নয়, সংস্কৃত ভাষায় তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে দ্রুত 
স্বাভাবিক কথাবার্তীয় সক্ষম হলেন । ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্বের ২৮শে সেপ্টেম্বর 
তিনি পঞজ্জে লিখছেন, এ 2 (01619155008 10527050752) 2100 

7092০ 00 700৬5 085 50061060) 50010. 05 08091901106 ৪. 12৬/ 

08০6 0৫ £696 16010515 006100 200. ৪য0]06]5 001:10725.8 

যদিও মনুর স্থতিশাস্ত্বের অনুবাদ শেষ হয় অনেক পরে এবং গ্রস্থটি 
প্রকাশিত হয় জোন্সের মৃত্যুর পর ( 17%5265865 ০0 17 2722 £2% 

0% 16 012527066০0 719) ১৭৯৪ )। জোন্স ইতোমধ্যে 

“শকুত্টলীগর অনুবাদ ক'রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। 

“গীতগোঁবিন্দ*-এর অন্ুবাদটিও (রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ১৭৯৯ ) বিশেষ 

উল্লেধষোগ্য । কালিদাসের “ধতুসংহার” সম্পাদনাও (১৭৯২) প্রথম 
সংস্কৃত গ্রন্থের মুক্রিত সংস্করণ হিসাবে বিখ্যাত। কিস্ত জোন্সের সর্বাধিক 

কৃতিত্ব এসিয়াটিক সোসাইটির পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা এবং সোসাইটির 



১০৮ রাজেন্জ্রলাল মিত্ত 

বিভিন্ন সভা ও পত্রিকার জন্য লিখিত মুল্যবান প্রবন্ধাবলী । ১৭৮৬ 
শষ্টাব্ধে ২র! ফেব্রুয়ারী এসিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বাৎসরিক সভায় 
জোন্দের সেই বিখ্যাত বক্তৃতা প্রাচ্যবিগ্ভাচর্চার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের 

স্ছচনা করলো, 77565275056 181050588৩১ /1202৮৬ভ]0০ 19 

21001) 15 0162 ৬7018021075] 50000016 3100012 02106606002 

07০ 07961) 177012 007910115 11720 010০ 12275 200 00019 

৪5001516215 19:01020 60817 2161)21) 520 02201776 €0 0990 ০01 

0০170 ৪ 50006 8.100105) 19090) 17) 002 10065 06 ৮6105 270 

া। 0102 01005 06 £:9001529, 01727) 00010 19095511015 109৮০ 

091) 11015520195 25010617 ) 5০ 50017 1100220১ 01726 100 

01011919252 ০০08]7 23207711725 61)617 21] 01026) %101700 

06116516000 60 108৮2 50101060010 9010)6 0010210001 

5000১ 17101) 7961159199১ 00 1012561 5%1505.৫ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 

জোন্দের এই উক্তি পরবর্তীযুগে সংস্কৃত ভাষ৷ ও সাহিত্যচর্চায় সর্বাধিক 

প্রেরণা সঞ্চার করে । উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জাতীয়বোধের সঙ্গে 

এতিহা চেতনা ও ভারতবিদ্যাচর্চা ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হয়। অন্যদিকে জোন্স 
নিজে ভাষাবিজ্ঞানী না হয়েও, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াই যে-প্রাচীন 
আর্ধভাষার অন্তিত্ব কল্পন1 করেন, পরবতাঁকালে তুলনামূলক ভাষাতত্ব সেই 

অনুমানকে তথ্য দ্বারা স্প্রমাণ করেছে । উইলিয়ম জোন্সের উপরিদ্ধত 

উক্তি সম্বন্ধে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন, “এই যে দিব্য 
দৃষ্টিতে স্যর উইলিয়ম জৌন্স দেখিলেন যে সংস্কত, গ্রীক, লাতীন, প্রাচীন 
পারসীক, কেপ্টিক, গথিক প্রভৃতির পশ্চাতে তাহাদের জননীস্বরূপা এক 

আদি আর্যভাষা বিদ্যমান ছিল, ইহাঁরই আধারে ইউরোপে কতকগুলি 
নৃতন মানবিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হইল-- যেমন তুলানামূলক ভাষাতত্ব, 
তুলনামূলক ধর্মতত্ব, ভাবাভিত্তিক প্রত্বতত্ব, ভাষাভিত্তিক মনস্তত্ব, নৃতত্ব, 

বাকৃতত্ব ইত্যাদি 1১৬ 

উইলিয়ম জোন্সের আরন্ধ অসম্পূর্ণ কর্মকে সম্পূর্ণতা৷ দেন হেন্রী টমাস 
কোল্ক্রক ( ১৭৬৫--১৮৩৭ )। ইস্ট ইগ্ডিয়! কোম্পানীর কর্মচারী হিসাবে 



ভারতবিভ্াচর্চার ইতিহাস ১০৪ 

তিনি ভারতবর্ষে আসেন (১৮৮৩)। ভারতবর্ষে আসার বেশ কিছুদিন 

পরে, প্রধানত অবসর বিনোদন উপলক্ষে তিনি ভারতীয় ভাষ৷ শিক্ষা 

আরস্ত করেন, এবং আরবী ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন 

করেন। অবশ্য উইলিয়ম জোব্সের কাছ থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন 
এবং এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও তার যোগাষোগ ঘটলো । জোন্স 

হিন্দু আইন সংকলন ও অনুবাদের ষে বিরাট পরিকল্পন। করেছিলেন, তা৷ 
তার 'মাকম্মিক মৃত্যুর ফলে স্থগিত থাকে, এবং তখন কোল্ব্রক সেই 

দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। ত্রাক্গণ পণ্ডিতদের কাছ থেকে কোল্ক্রক 
সাহাষ্য পেয়েছিলেন, কিন্তু তার নিজের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমও অনন্য 
বিবেচিত হতে পারে । ১৭৯৭ ও ১৭৯৮ গ্রীষ্টাব্ে চারভাগে 4 101665% 

01705 1.272 01 00177205270 5%00955£0%5 গ্রন্থ প্রকাশিত 

হলো। প্রায় দশবছর (১৮৬-১৫) তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির 
সভাপতি ছিলেন এবং অন্তত উনিশটি মূল্যবান প্রবন্ধ সোঁসাটির জন্য 

রচনা করেন। বিলাতে ফিরে গিয়ে তিনি রয়াল এসিয়াঁটিক সোসাইটি 
অফ গ্রেটত্রিটেন আযাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু 
ভারতবিদ্যাচর্চায় নিয়োজিত থাকেন । বেদ সম্বন্ধে কোল্ক্রকের প্রবন্ধটি? 
ইংরেজী ভাষায় বৈদিক সাহিত্যের প্রথম পরিচিতি । “অমরকোষ”, 
পাঁণিনির “ব্যাকরণ”, “হিতোপন্দেশ” ও “কিরাতার্ভুনীয়” গ্রন্থের সম্পাদনা 

কর্মেও তার কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে । কোল্ক্রক সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
মন্তব্য করেছেন, 4 £580709061)210090101817) 269101015 

85000100961, 200 19101010000 99051010 50170191) 106 ড/1+0 

100031078 01080 ণ1ণ 1006 86 0006 00120102100 0102 101510950 

8062100017 0100 05 000101105 8100) 1200105568100108 002 

£€:০96 20৮21706 00901785 06210 20906 1) 01151019] 

169558101)65 06 1262 5০819, 10157089219 28125 90111 

190150 09012 23 102090615 ০0 01161 11750.৮ রাজেন্ছলালের 

রচনাভঙ্গি ও উপস্থাপনরীতিতে কোল্ক্রকের প্রভাব অনুভব 

করা যায়। 



১১০ রাঁজেন্লাল মিঅ 

হ, 

উইলিয়ম জোন্দের প্রেরণায় ও প্রচেষ্টায় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা 

হয়। ১৭৮৪ গ্রীষ্টান্ধে ১৫ই জানুয়ারী তিনি প্রাচ্যবিগ্যাঁচর্চায় আগ্রহী 
তিরিশ জন য়োরোপীয়কে নিয়ে একটি সভার আয়োজন করেন এবং এই 
সভায় 019০0900559 017 00০ [75010061012 06 2. ৩০০৫০ 01: 

৩1001111106 10 00 00০17156015 0151] 20010800121) 002 

/৯0010010125, 48055 90150025 2150. 14166126012 016 4৯815 

নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এরই ফলে কলিকাতায় এসিয়াটিক 
সোসাইটির জন্ম। এই অভায় ধাঁর৷ উপস্থিত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে 

ধারা এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্তরূপে পরিগণিত হন, তারা 

হলেন, স্যর রবার্ট চেস্বার্স (স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ), 
বিচারপতি হাইড, বিচারপতি স্যর উইলিয়ম জোন্স, জেনারেল জন্ 
কার্নাক্, লেফ টেন্তাণ্ট কর্ণেল হেন্রী ওয়াটসন, ডেভিড অআ্যাগার্সন, 

হেন্রী ভ্যান্সিটট্যার্ট, চাঁলস ক্রফ টস, উইলিয়ম চেম্বার্স, রিচার্ড জন্সন, 
জন শোর (পরে লর্ড টেনমোথ ), ফ্রান্সিস গ্ল্যাড উইন, চার্লস চ্যাঁপ ম্যান, 
স্যাথানিয়েল মিভল্টন, মেজর উইলিয়ম ডেভী, চার্লস উইল্কিন্স ( পরে 
স্যর ), জৌোনাথাঁন ভান্কান, টমাস ল, চার্লস জোনাথন স্কট, ফ্রান্সিস 

বাল্ফোর, ডেভিড পেটাবৃসন, রাল্ফ ক্রম, বারিশ ক্রিস্প, লেফ টেন্তাণ্ট 
জেম্স আ্যাগারসন, লেফটেন্যান্ট চার্লস হাঁমিল্টন, রুবেন বারো এবং 

জর্জ হিলারো বার্লো। সভার নাম “এসিয়াটিক সোসাইটি” পরে 
১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষিত হলে, কলিকাতার 

সভাকে এএসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল” নামে অভিহিত করার প্রস্তাব 
আসে, তখন স্ভা এই পরিবর্তনে রাজী হয়নি। কিন্তু পরে ১৮৩২ 

খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্মেপ যখন এপিয়াটিক সোসাইটির নামে একটি পত্রিকা 
প্রকাশ করেন, তখন বিলাতের পত্রিকার সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশের জন্ত 
পত্রিকার নাম দেন ০০৮7?৮21 0 £,6 .562120 9০9০6) 0 13678£21 

এবং সভার নাম এইভাবে সকলের অলক্ষ্যে পরিবতিত হয়ে যায়। 



ভারতবিষ্কাচর্চার ইতিহাস ১১১ 

এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বখন পত্রিকাটি লভার মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত 
হতে শুরু করে, তখন সভার নামটিও পরিবতিত হয়ে ষায়। ১৮৫১ 
খ্রীষ্টাব্দে এই পরিবর্তন সরকারীভাবে স্বীকৃত হতে দেখি। 

জোন্সের ভাষায় সভা স্থাপনের মূল উদ্দেশ্ট, “০০ ভা] 

11052508966 1962৮০12518 112 002 50092100005 19101010 

01 :1020015 ; 111 00105060106 5০0£1:81791)5 0: 4১518. 05 06 

010567:52:010105 200 01500211655 ; ৮911] 02:06 01১০ 21018815 

950 ০৬212 0:2.41010105 ০৫6 (00956 128010175 1১0১ £:0170 0006 

60 00099 095০ 09010190 ০01: 06501986201 ; 2100 11] 7011175 

€0 11511 0061] ৮2010705 001:005 01 (0৮210)2120, 710) 00611 

10506061015) 011] 2170 15116100195 ; 5০00 ৮711] ০0011) 01061 

10701010% 21061065 2:00 170900005 11 81101700200 200. £০01060:5 

-- 17 00180002055 1002150190101)) 1206017215105১ 000109, 

95000180100% ৪50 £০102191  101)55155 7; 01011 555621705 ০04 

[1018117659 £109.0017021১ 11)260110 800 01912060107; 0211 511] 

10 01017116215 2180 10)20101116) 20 0109] 2.0%2:)0200210 

57120252116 138 0০১ 11 21309001005 200 01017015150 

01015 5০ 11] 800 12969101763 11000 00617 26110010010) 

[772011090607:2 2100 02:06 7 2100, 11156 ০0. 20000112 11000 

61861 1000510১ 2001716200012১ 19211101106 2100 70025, 111 10 

15261000052 110621:101: 21055 105 10101) 50723107699 9150 2৮০] 

€16£917095 0£ 59019] 1166) 81০ 51001120 01: 10170৮60." ৯ 

বলাবাহুল্য, এই দীর্ঘ উক্তিটি উদ্ধত হলে! এই জন্য যে, এসিয়াটিক 
সোসাইটির উদ্দেশ্ন প্রাচ্যবিগ্ভাঁচর্চা হলেও, তার কর্মধারা কত বিচিত্রপথ 

অনুসরণ করেছিল দেখানো! । 
এসিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সভাপতি হওয়ার জন্য জোন্স গভর্ণর 

জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংদকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্ত সমিতির 
উদ্দেশ্ব ও কার্যবিধির পূর্ণ সমর্থন থাকা সত্বেও সময়াভাববশতঃ হেশ্তিংস 



লা 

১১২ রাজেন্ত্রলাল মিজ্ত 

এই দায়িত্বভার নিতে রাজী হননি এবং জোন্সকেই সভাপতি নির্বাচিত 
করার প্রস্তাব করেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী জোন্স এসিয়াটিক 
সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন, এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যস্ত (২৭শে 

এপ্রিল ১৭৯৪ ) তিনি সভাপতিরূপে সমিতির কার্য পরিচালনা করেন। 

উইলিয়ম জোন্দ সোসাইটির পরিকল্পনায় 51202 21115061120 

নামে বাধিকী প্রকাশের কথা বলেছিলেন, কিন্তু প্রথম তিন বছর এই 
জাতীয় কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 5980 

1£95620795 নামে একথপ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যদিও গ্রন্থটি প্রকাশের 

দায়িত্ব নিয়েছিলেন জনৈক ম্যানুয়েল কান্টোফার, ষিনি বই ছাঁপালেন ও 
বিক্রয় করলেন। ১৭৪৯০) ১৭৯৩, ১৭৯৫ ও ১৭৯৭ গ্রীষ্টাব্দে 48521807 

[২956%0%25 এর পরবর্তী খগ্ুগুলি প্রকাশিত হয় । বলাবাহুল্য, মূল্যবান 

ও মৌলিক প্রবন্ধের সমাবেশে গ্রস্থগুলি, বিশেষত য়োরোপে, বিশেষ 

সমাদর লাভ করে। যষ্ঠ খণ্ড ( ১৭৪৮ ) থেকে .5/2150% 19582707,65 

প্রকাশের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করে সোসাইটি, এবং স্থির হয় জ্ৈমাঁসিক 
পত্রিকা হিসাবে এটি প্রকাশ করা হবে । ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জেম্স প্রিন্দেপ 
পত্রিকার প্রথম আঠারে৷ খণ্ডের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ তালিকা প্রণয়ন 
করেন। কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অস্থবিধাজনক হওয়ায় ১৮৩৯ 
গ্ীষ্টাব্দে সোসাইটি 45:20 73956270765 বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হয়। 

আর একটি পত্রিকার কথ! প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন; ক্যাপ্টেন 

হারবার্ট 9122%78725 £5029%06 নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন 

(১৮২৯-৩২)$ পরবর্তীকালে জেম্স প্রিন্সেপে এই পত্রিকাটির 
সম্পাদনাভার গ্রহণ ক'রে, এসিয়াটিক সোসাইটির অন্ুমতিক্রমে পত্রিকার 

নাম দিলেন 776 ০০৮72] 0 0712 51228099061) ০ 3277221। 

প্রিন্সেপের জার্ণাল নিয়মিত সুষ্ঠু প্রকাশের ফলে শীপ্তই অসাধারণ 

জনপ্রিয়তা লাভ করলো! এবং রিসার্চেস অপেক্ষা অধিক উৎকর্ষও অর্জন 

করলো । এসিয়াঁটিক সোসাইটিতে প্রেরিত প্রবন্ধাদিও জার্ণলে প্রকাশিত 
হতে থাকলে এবং সরকারীভাবে জার্ণাল এসিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র 
হয়ে উঠলো । 



ভারতবিস্তাচর্চার ইতিহাস ১১৩ 

কিন্তু প্রিক্দেপের অবসর গ্রহণের (১৮৩৮) পর জার্পান আর বেশীদিন 

চলা সম্ভব ছিল না । তখন সরকারীভাবে এসিয়াটিক সোসাইটি জার্ণালের 

কর্তৃত্ব এবং স্বত্ব গ্রহণ করলো । ১৮৬৪ শ্রীষ্টাৰ থেকে সোসাইটি 

স্বতন্ত্রভাবে প্রসিডিংসগুলিও নিয়মিত প্রকাশ শুরু করেন। শতবাধিকী 

পর্যালোচনায় রাঁজেন্্রলাল মিত্র এসিয়াটিক সোসাইটির ইতিহাসে জার্ণালের 
প্রধান লেখকবুন্দের যে-তালিকা দিয়েছেন তাঁর মধ্যে আছেন, জে. 

প্রিদ্েপ, বি. এইচ. হজ সন, কর্ণেল পি. টি. কাউট্্লে, ই. ব্রিথ, এইচ. 
পিড্ডিংটন, ডঃ এইচ. ফাঁল্কোনার, ডঃ জি. জি. স্পিল্সবেরী, ভঃ জে. 

ক্যাম্বেল, সোমা ছ্য কোরোঁস, ক্যাপ্টেন জে. ভি. কানিংহাম, জেনারেল 

এ. কানিংহাম, কর্ণেল আর. এভারেস্ট, মেজর এম. কিট্রো, ক্যাপ্টেন 
হাটন, ক্যাপ্টেন জে. ডব্লিউ. শের্উইল, কর্ণেল জে. আযাঁবট, ক্যাপ্টেন জে. 

নিউবোন্ড, এইচ. এফ. ব্রান্ফোর্ড, ডঃ রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র, উভ-মাঁসন, 
এইচ. ব্লখ ম্যান্। 

লক্ষ্য করতে হবে, এই তালিকার মধ্যে ভারতীয় আছেন মাত্র একজন, 

রাজেন্্রলাল নিজে । অবশ্য রাজেন্দ্রলাল ছাড়াও আরও কয়েকজন 

ভারতীয়ের লেখা জার্ণালের পাতায় মাঝে মাঝে দেখা গেছে, কিন্ত 

সংখ্যায় তার। নগণ্য । রাজেন্দ্রলাল নিজেই এর কারণ নির্দেশ করেছেন 

এইভাবে, 2561৮০5...1)9৮০১ £০)0175]1]5 50০91116) ৪06665001৮০ 

০0110201018 17) 22115 1162১ 2030 ০221506 25895 11125221012, 

67০ £:0110 ০0৫ 19101, 1895০ 0০ 0০ 1£5০091:960 1) ৪ 01:29151) 

1917802.£0.১9 

বলাবাহুল্য, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীদের ভারতবিষ্ঠাচর্গায় 
অগ্রসর না হওয়ার এটাই একমাত্র কারণ ছিল না! । আসলে যে-ইতিহাঁস- 

জিজ্ঞাসা এবং এঁতিহাচেতনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রসার লাভ 

করে, তার পিছনে যোরোঁপীয় পণ্ডিতদের ভারতবিগ্যাচর্চা এবং অনেক 

পরিমাণে জাতীয়তাবোঁধ প্রেরণারূপে কাজ করেছে । রাজেন্দ্রলাল মিত্র 

এদিক দিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে পথিকৃৎ, ভারতবিগ্যাচর্চার পথে তিনিই 

পরবর্তীকালে বহুতর ভারতীয়কে উদ্ছন্ধ করেছেন। 
৮ 



১১৪ রাজেন্জলাল মিত্র 

এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত পত্রিকাগ্ুলির সঙ্গে সোসাইটি 
প্রকাশিত প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রস্থগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই 

জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে আলেক্জীপগ্ডার সোম গ্চ কোরোসের (১৮৪-_-১৮৪২) 
তিব্বতীয় ব্যাকরণ ও অভিধান ( ১৮৩৪ ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । হাঙ্গেরীয় 

এই জ্ঞানপিপাস্থ তরুণ পথিক যদ্দিও সম্পূর্ণ একাকী তিব্বতী ভাষাচর্চায় 

আত্মনিয়োগ করেন, তবু তার জীবনের শেষ অধ্যায়ে কলিকাতায় 
এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ঘটে এবং সোসাইটির 
জার্ণালে তার কয়েকটি মুল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।৯৯ 

এসিয়াটিক সোসাইটির 'প্রাচ্যবিগ্ঠা সংক্রান্ত গ্রস্থাবলী ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ 

থেকে বিবলি€থিকা ইগ্ডিকা নামে প্রকাশিত হতে থাকে । অবশ্য 

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্বে ড: রোয়ারের সাধারণ সম্পাদনায় খথেদের যে-সংস্করণটি 

ছাপা সুরু হয়, তা সম্পুণ হয়নি; বিলাতে ম্যাক্সমূলরের সম্পাদনায় 

ঝথেদ প্রকাশিত হবে জেনে এসিয়াটিক সোমাইটির পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত 

হয়। বিবলিওথিকা ইগ্ডিকা-ধারায় প্রধানত সংস্কৃত এবং আরবী- 

ফারসী গ্রন্থের সম্পাদনা ও ইংরেজী অনুবাদ কর] হতে থাকে । বিদেশী 
এবং ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের পরিশ্রযে ও সাধনায় এই গ্রস্থাবলীর 

অন্তর্গত প্রত্যেকটি পুস্তকই স্থায়ীযূল্য লাভ করেছে । ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 

এসিয়াটিক সোসাইটির শতবাধিকীর সময়ে সোসাইটির ইতিহাসে রাজেন্দ্র- 

লাল মিত্র জানিয়েছেন, প্রাচ্যবিদ্থা বিষয়ক মোট ১৪০টি প্রকাশিত বা 

গ্রকাশিতব্য গ্রন্থের মধ্যে ১১১টি গ্রন্থ বিবলিওথিক] ইগ্ডিকার অন্তর্গত | 

এর মধ্যে একদিকে আছে কিছু আরবী আইন পুস্তক, ফারসী প্রায় 
সকল বিখ্যাত প্রাচীন বই, এবং “আইন-ই আকবরী” গ্রন্থের মুল পাঠের 
সঙ্গে ইংরেজী অন্থবাদ। অন্ত্দিকে আছে বেদিকসাহিত্য সংক্রান্ত 

চব্বিশটি বই, তিনটি পুরাণ, ন্যায় এবং দর্শনশান্ত্র, জ্যোতিষ, আইন, 

ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্্র সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ । সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা ও 

অনুবাদে প্রধান অংশ নিয়েছিলেন, ডঃ ই. রোয়ার, ডঃ ফিটজ-এড ওয়ার্ড 
হল্, ডঃ ব্যালেন্টাইন, ডঃ ই. বি. কাওয়েল, পণ্তিত জয়নারায়ণ তর্ক- 
পঞ্চানন, পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র স্তায়রত্ব, পণ্ডিত 



ভারতবিদ্যাচর্চার ইতিহাস ৯১৫ 

সত্যব্রত সামশ্রমী, ভঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং ভঃ এ. এফ. আর. হর্ণলে | 
রাজেন্্লাল এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ণু 15 00015668116 22 

৯০০1০ 1 28092 1985 71051 9665 5585১ 0026 225 

019859810 1106720516 25 10001) 25 0১০ 4১51800 909০0861 ০0: 

13210£91 1585 ৫016 001 981791010 1106190016 91002 1847.১২ 

এসিয়াটিক সোসাইটি কেবল গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশের দায়িত্ব 
নেয়নি, সংস্কৃত এবং আরবী-ফারসী গ্রন্থের পাুলিপি সন্ধান ও সংরক্ষণের 

চেষ্টাও করেছে । এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত সংস্কৃত 
পুথির তালিকাগ্তলি (2068025 0 52757726 842155077065 ) এই 

প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখষোগা | 
কিন্ত শুধু ভাষা এবং সাহিত্য সংক্রান্ত গবেষণাঁর কাঁজই নয়, ভারত- 

বর্ষের ইতিহাস, নৃতব, ভূগোল (মানচিত্র নির্মাণ ), উদ্ভিদবিদ্াা প্রভৃতির 
ক্ষেত্রেও এসিয়াটিক সোসাইটির আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে । এসিয়াটিক 

সোসাইটি প্রকাশিত নানাজাতীয় গ্রন্থের দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটির নাম 

উল্লেখ করতে পারি, লেডলের 72797/515 0 £' 277827%, কনেল ডাল্টনের 

1267770194)) ০7 1321,4%1, মুরক্রাফট ও ট্রেবেকের 772215 2 616 

17212120721 42101721095 প্রভৃতি | 

অতীত ভারতবর্ষকে জানবার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এমনকি 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকেও একমাত্র অবলম্বন ছিল প্রাচ্য 

ভাষা ও সাহিত্যচর্চা। যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ভারতবর্ধের 

ভৌগোলিক ধারণা স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা শিলালিপি, ত্ৃপ, প্রাচীন 
পরিত্যক্ত স্থাপত্য ও ভাব্ষর্ষের নিদদশন আবিষ্কৃত হতে শুরু হয়। ১৮৮৫ 

্ীষ্টাব্দে 2.54960 265620155 পত্রিকায় চার্লস উইল্্কিন্ম এবং জন 

হার্বাট হারিংটন প্রথম ছুটি প্রাচীন স্তুপের বিবরণ দেন। তারপর থেকে 
256260 23582/0785-এর প্রায় প্রত্যেকটি সংখ্যাতেই কিছু না কিছু 



১১৬ রাজেন্জরনাল মিত্র 

প্রত্বতাদ্বিক নিদর্শনের পরিচয় থাকতো। কিন্তু শিলালিপি বা মুদ্রার 
প্রতিলিপি ছাপা হলেও, সেগুলির পাঠোদ্বার তখন সম্ভব হয়নি, ফলে 

তাদের এতিহাসিক কালবিবরণী ছিল প্রায়শই অসঙ্গতিপূর্ণ। তবু এই 
জাতীয় অধুনালুপ্ধ স্াপত্য, ভাস্কর্য, মুদ্রা আবিফারের মূল্য ছিল অসামান্য । 
এসিয়াটিক সোসাইটির নিজন্ব মিউজিয়ামটিও এই জাতীয় সংগ্রহে পরিপূর্ণ 

ছিল। মনে রাখতে হবে, প্রিন্সেপ থেকে শুর ক'রে রাজেন্দ্রলাল পর্যন্ত 

সকলেই সোসাইটির মিউজিয়াম থেকে প্রভৃত সাহাধ্য পেয়েছিলেন । 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে অজান শুপ বা স্থাপত্য-ভাস্কর্ষের 
নিদর্শন আবিষ্কারে প্রধানত উদ্যোগী হতে দেখি সেনাবাহিনীর ইংরেজ 
কর্মচারীদের । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এনসাইন জেম্স টি. ব্রাণ্ট ও 
লেফ টেন্তাণ্ট উইলিয়ম ফ্র্যাক্কলিন ( পুরাতন দিল্লীর পুরাঁকীতি ), ক্যাপ্টেন 
মাইকেল সীম্স (পেগুর প্রাচীন মন্দির ), মেজর কার্কপ্যাট্রিক (দিল্লী ও 
এলাহীবাদ ), মেজর সি. ম্যাকেঞ্তী (জৈনযূতি ), ক্যাপ্টেন জেম্স হোর 
(দিল্লী ও এলাহাবাঁদ ), লেফ টেন্ট।ণ্ট ডব্লিউ. প্রাইস (চন্দেল রাজবৃত্ত ) 
জেনারেল ভেন্টুরা, মেজর জে. আযাবট, ক্যাপ্টেন পি. টি. কাউট্লে, 

ক্যাপ্টেন ই. ফেন' সীচীন্ুপ ) প্রভৃতি । এই তালিকা এতই দীর্ঘ হবে যে, 

শুধু প্রথমযুগের কয়েকজনের মাত্র নাম কর! গেল। পরবর্তীযুগে মেজর 
জেনারেল আলেক্জাগার কানিংহাম (১৮১৪-_- ৯৩) পুরাকীতি আবিষ্কারে 

সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান । কানিংহাঁম সৈম্যবিভাগ ত্যাগ ক'রে শেষ জীবনে 

ভারত সরকারের পুরাতত্ব বিভাগে যোগদান করেন। রাঁজেন্দ্রলাল ও 

কানিংহাম একসঙ্গে কাজ করেছেন, কাঁনিংহামের বহু আবিষ্কারের বিবরণ 
দিয়েছেন রাঁজেন্দ্রলাল জার্ণীলের পাতায় ।৯৩ সারনাথের স্তুপ প্রথম 
আবিষ্কৃত হয় ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ( জোনাথান ভান্কান তার পরিচয় 

দিয়েছিলেন, ত্র, 5£265012562/0785, ৬০] [৬, পৃঃ ১৩১), তবে 

দীর্ঘদিন পরে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আলেক্জাগাঁর কানিংহাম সারনাথের 

অভ্যন্তরে অভিযান সম্পুর্ণ করেন। 
এই সঙ্গে চলেছে নানা তাঅ্লিপি, দলিলাস্তাবেজ এবং দাঁনপত্রের 

উদ্ধার। অন্ঠান্তদের সঙ্গে রাঁজেন্দ্রলাল এ-ব্যাপারে অনেকটা সক্রিয় 



ভাঁরতবিষ্ভাচ্চার ইতিহাস ১১৭ 

অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ 
এবং উড়িত্তা থেকে এই ধরণের বহু এতিহাদিক নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। 
এই সব কাজে রাজেন্দ্রলাল ছাড়া বাঙালীদের মধ্যে আরও ধারা এগিয়ে 
এসেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন গৌরদাস বসাক, ১৪ প্রতাপচন্দ্র ঘোষ১৫ 
চন্দ্রশেখর বন্োপাধ্যায়,১৬ রাখাঁলদান হালদার,৯৭ প্রাণনাথ 
পণ্ডিত ১৮। 

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় বিভিন্ন যুগের মুদ্রা আবিষ্কারের 
গুরুত্বও অপরিলীম। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল ভেন্টুরা কর্তৃক বিখ্যাত 
21917105518 স্তুপ খননকালে অনেকগুলি প্রাচীন মুত্র! আবিষ্কৃত হয়, 

যেগুলি বর্তমানে 1720-9567191-মুদ্রা নামে পরিচিত। যদ্দিও 

প্রিন্সেপ যখন জার্ণালে এই মুদ্রাগুলির পরিচয় প্রাদ্দান করেন,১৯ তখন 
এগুলি পাঁঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ১৮৩৪ ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্তানের 

প্রাচীন স্তুপ থেকে মিঃ ম্যাসন কর্তৃক প্রাপ্ত মূদ্রাগুলির কথাও প্রসঙ্গত, 
উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রিন্সেপ পরবর্তীকালে এই মুদ্রাগুলির 
পাঠোদ্ধার ক'রে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের অনেকখানি উদঘাটন 
করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাৰে প্রিন্দেপের ভারতবর্ষ থেকে চ'লে যাবার পর 

আলেক্জাপ্ডার কানিংহীম মুদ্রা সংক্রান্ত গবেষণায় পূর্ণ উদ্ধমে আত্মনিয়োগ 

করেন এবং বহুল পরিমাণে সফল হন।২০ বাংলাদেশে প্রাপ্ত মুদ্রা 

নিয়ে আলোচন! করেন ই. টমাস, এইচ. ব্থ ম্যান এবং রাঁজেন্দ্রলাল মিজ্ব। 
বখম্যান এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে (১৮৭৩, ১৮৭৪১ ১৮৭৫) এই 

মুদ্রাগুলি নিয়ে 41076 (02০9৫7270175 200. চ71560 ০? 9673891, 

নামে তিনটি মুল্যবান প্রবন্ধ লেখেন । 

অবশেষে পরীর দেশের বদ্ধ দুয়ার খুলে গেল জেম্স প্রিন্সেপের 

( ১৭৯৯--১৮৪০ ) যাছুদণ্ডের স্পর্শে । একদিন যা! ছিল রহম্যময় অজ্ঞাত 
দুর্ভেগ্ক, সেই প্রাচীন ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধার করলেন প্রিন্সেপ । 



১১৮ রাঁজন্্রনাল মিজ্র 

প্রি্সেপ কলিকাতার মিন্টে সহকারী আযাসেমাস্টার হয়ে এসেছিলেন ১৮১৯ 
্রীষ্টান্দে। স্থাপত্যবিদ্ায় স্তর শিক্ষা এবং আগ্রহ। বারাণলীতে নৃতন 
মিপ্টভবন নির্যাণে তার কৃতিত্বের পরিচয় আছে। ১৮৩৩ ্রীষ্টান্ধে 

মিন্টের তৎকালীন অআ্যাসেমাস্টার ডক্টর উইল্সন বিলাতে ফিরে গেলে 
প্রিন্মেপ তীর স্থলাভিষিক্ত হন। ভারতবিগ্ার প্রতি তার আকর্ষণ 

প্রকাশ পায় বারাণশীতে থাকার সময় মন্দিরময় বারীণসীর একটি সচিত্র 
পুস্তক প্রণয়নে । এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ ১৮৩২ 

থেকে ১৮৩৮ শ্রীষ্টাব্, অন্যতম সম্পাদকরূপে ৷ রাঁজেন্্রলালের ভাষায়, 
০07106 1 0 585 [1920 1015 2017711519080101 2.9 0186 17805 

01111191700 209. 51055555100] 10, 06. 210915 01 00০ ১০০1০ে.১২৯ 

প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধারের কাঁজে প্রথম এগিয়ে আসেন 

চার্লস উইল্কিন্স, তিনি ১৭৮৫-৮৯ ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বুদ্ধগয্নার কাছে 
নাগাজুনী গুহায় প্রাপ্ত বর্মারাজাদের তিনটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও 
অন্থবাদ করেন। কিন্ত অশোকের অনুশাসন ও ফচীস্তুপের লিপি ১৮৩৪ 

খীষ্টাব্ষ পর্যস্ত পাঠোদ্ধার করা যায়নি । ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্মেপ লিখছেন, 

“0202 0 ০০: (01121768115 108৮2 566 0০10 21012 60 779106 

21050107105 06 06102 13170115801 92001)1 11750111061010১ 21610010061) 

01325 22 91 1010 2102.00011176 0021 28062001905 00 060110101 

৮৮২২ প্রিন্সেপ প্রায় ছ-সাত বছর এই পাঠোদ্ধারের কাজে নিষ্ঠার 

সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেন । মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি সংকেত-উদ্ধার সম্ভব 

হলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি লিপির সন্মুীন হয়ে হতাঁশ হতে হয়। 

তারপর আকম্মিকভাবে সংকেত-উদ্ধার । আধুনিক পুরাতব্ববিদের ভাষায়, 
10:15 2. 10000810062 0: 21012601055 6 6০ 1210] 105 076 5106 

01 010৩ 0201101)617721)6 01 002 10121:051501715 200 00016160107 

501005.২৩ প্রিন্পেপের এই কাঁজে সহযোগী ছিলেন ক্যাপ্টেন 

এ. ট্রয়ার এবং ভঃ ডব্লিউ. এইচ. মিল। ইয়ার ও মিল ১৮৩৪ গ্রীষ্টাবে 

এলাহাবাদ-স্তস্তের আংশিক পাঠোদ্ধার করেন। কিন্তু প্রিদ্সেপই প্রথম 

১৮৩৮ শ্রীষ্টা্দ নাগাদ গুপ্তযুগের লিপির সংকেতটি আবিষ্কার করেন, এবং 



ভারতবিষ্তাঁচ্চার ইতিহাস ১১৯ 

সাচীন্ুপের পাঠ জার্ণালে প্রকাশ করেন।২৪ তারপর ধীরে ধীরে 

তিনি দিল্লী, কুহৌন (গোরক্ষপুর ) এরান (ভূপাল ), অমরাবতী, 
জুনাগড়ের বিভিন্ন শিলালিপির পাঠোদ্বার করেন। এই সঙ্গে উল্লেখা, 
১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ডরিউ. এইচ ওয়েন কর্তৃক গুজরাটী কিছু তাশ্রলিপির 

পাঠোদ্ধার।২৫ গুপ্ত লিপির পাঁঠোদ্ধারের সঙ্গে প্রিন্সেপ আরও জানান, 
এই লিপির আহ্মানিক প্রচলনকালি গ্রীগ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী । এ-নিয়েও 

পূর্বে বহু মতান্তর ছিল এবং অনেকে এগুলিকে প্রাীনতর বিবেচনা 
করতেন । এই সময়ে (১৮৩৪ ) একটি মতবাদ প্রচলিত হয় ষে, গ্রীক 
বর্ণলিপির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় এই অজ্ঞাত বর্ণলিপির ঘনিষ্ঠ যোগ 
আছে। প্রিন্সেপ অনেক আগেই এই মতবাদ সম্বদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ 

করেন একং দেখান 4...02 20202152015 36610 16566215) 1101 

10561620) 1552770124 5195915 1০5 106111 0172150061 3; 10 

70110 06 ৮7088) 0০166016১00 2550106 009161%215 [02 

0১০৮ 212. 366].২৬ অশোকের অন্শাঁসনের পাঠোদ্ধারের 

পর প্রিন্সেপ এই নবাবিষ্কত বর্ণমালার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলেন এবং 

প্রত্যেকটি বর্ণের বিভিন্ন পরিবর্তনের পরিচয় দিলেন । 

প্রিন্সেপ প্রথমে সংস্কৃত বর্ণমালার সঙ্গে অন্ুশাসনের বর্ণমালাকে 

মেলাতে চেয়েছিলেন । কয়েকটি ক্ষেত্রে মিললে ৪ দেবনীগরী বর্ণমালার 

সঙ্গে এর কোনে! যোগ নেই। অন্ুশাসনের ভাষাও সংস্কৃত নয় । ফলে 

তার অর্থোদ্ধার সহজ ছিল না । অবশেষে প্রিন্সেপ আবিষ্কার করলেন 

এব্ন ভাঁষা-বৈশিষ্ট্য । প্রিন্দেপের অনুমান যে, এর ভাষা পালি বা লোক- 

ভাষা । অশোঁকের অন্নশাসনের ভাষার নিজম্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমানে আমাদের 

জানা থাকলেও, সে-যুগে পালির সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখতে পা ওয়াঁটাই 

যথেষ্ট ছিল। প্রিন্মেপ নিজে এই আকম্মিক আবিষার ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে লিখেছেন, [16175050000] 10210010105) আ1)210 00০6 

10000, 16 9096815 €0:6100215 5170012 7 250) 2.3 12177030 

০061)215১ 2:50106106 1901321 0910 5600 1025 1090 000 79211 01 

9015176 £5০ 01609. 10101 135 50 10158 0280190 0176 



৯১২৩ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 

162760.7২৭ কিন্তু একবার আবিষ্কারের পর এই রীতিতে যে-কোনো 

শিলালিপি বা তারলিপির পাঠোদ্ধারই সম্ভব হলো । 
প্রিন্সেপের ত্বর্দেশ প্রত্যাগমনের পর, মুদ্রা সংক্রান্ত আলোচনা 

যেমন, তেমনি শিলালিপির পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রেও ধারা তার স্থান গ্রহণ 

করলেন, তাদের মধ্যে মেজর জেনারেল আলেক্জাগ্ার কানিংহামের 

কৃতিত্ব সর্বাধিক । ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধে কানিংহাম লিখেছেন, 
“02 106 01056 01015 2:5001106 710006 52516 & 

0105 20 68৬০] 01005 01] 00 0102 01500: 06 0০ 

€06 ৪1065 06 212৮০) 121621:5 01 1056 0172-00170 ০06 006 

£8119150-70511 21017956770 17016 00256 06 917816- 

1900615 ৪11000176 00 00105 9৮6) 01 71101) 701. 18705 

[70110201990 255181)60 0175 00০ ৪10০ 60 95৮61706612, 

01 1850 01০-1916,700 11, 01015 15 006 0156 01500৬21:5 

0৫6 512 5110516 1666215.২৮ 

সরকারীভাবে পুরাতত্ব আবিষ্কার, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ শুরু 
হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর, ভারতীয় পুরাঁতত্ব বিভাগের জন্মের 
সঙ্গে সঙ্গে। কানিংহাম এই বিভাগের প্রথম পুরাতত্ব সমীক্ষক 
( সারভেয়ার ) নিযুক্ত হন। পুরাতত্ব বিভাগের সহাঁয়তাঁয় এইবার 
কানিংহাম ভারতবর্ষের প্রাচীন পুরাকীতিগুলি আবিষ্কারের জন্য নিয়মিত 

পর্যটন শুরু করেন। এই সময়ে যে-তথ্য এবং পুরাঁতাত্বিক নিদর্শনগুলি 

তিনি সংগ্রহ করেন, তারই ভিত্তিতে তার 27061 06০47297) 01 

17582 (১৮৭১) গ্রস্থাট প্রকাশিত হয়। মধ্যভারত এবং উত্তরপশ্চিম 

সীমান্ত প্রদেশ অঞ্চলের পুরাবৃত্ত আবিষ্কারের জন্য তিনি চিরম্মরণীয় হয়ে 
থাকবেন । পরবর্তীকালে ডঃ বার্জেস, ডঃ ভোগেল, ভঃ স্টেইন, ভঃ ব্লখ. 

প্রভৃতি পুরাতত্ববিদেরা এই বিভাগে কাঁজ করেন। ভাঁরতবিষ্যাঁচর্চার 
সরকারী প্রচেষ্টা বলতে ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের কাঁজই বোঝায় । 
অবশ্য এসিয়াটিক সোসাইটির কর্মপ্রচেষ্টাতেও প্রথম থেকেই ভারত 
সরকারের সমর্থন ও পূর্ণ সহযোগিত। ছিল । 
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৫ 
অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্বীতে ভারতবিষ্ঠাচর্চা ধারা! করেছেন, তাদের 

সব্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধাস্ত কর] সম্ভব। প্রথমত, তারা! ছিলেন 

যোরোপীয়। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের ভাষা, সাহিত্য এবং পুরাতত্ব 
নিয়ে গবেষণামূলক কাজ শুরু করেন প্রথম ইংরেজরা । তৃতীয়ত, 
ইংরেজ ধার! এই কাজে এগিয়ে আসেন, তারা অধিকাংশই ছিলেন 
সরকারী কর্মচারী (জোন্স, কোল্ক্রক, উইল্সন, প্রিন্সেপ প্রভৃতি ) 
এবং অনেকে সেনাবিভাগের কর্মচারী (এদের নামের তালিকা আগে 

দিয়েছি )। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস রক্ষার ব্যাপারে ওয়ারেন 
'হেগ্তিংস থেকে কার্জন পর্যস্ত শাসক সম্প্রদায়ের উৎসাহ, আগ্রহ এবং 

প্রেরণা সাহাধ্য করেছিল। এবং কোনো সন্দেহ নেই, ইস্ট ইগ্ডিয়া 
(কোম্পানী ব৷ পরবর্তীকালে ভারত সরকার এই ব্যাপারে যে-ওৎস্থুক্য 

প্রকাশ করেছিলেন এবং অর্থব্যয় করেছিলেন, তা শাসক সম্প্রদায়ের 

স্বার্ঘপ্রণোদিত। এ-দেশ শ।সন করতে গেলে এ-দেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 

জ্ঞানের প্রয়োজন; ভারতবর্ষের ইতিহাস জান! থাকলে ভারতবাসীর 

মনস্তত্ব অনেক পরিমাণে জানা যাবে ঃ ভূগোল জানার প্রয়োজন ছিল 

আরও আগে, দেশ শাসনের জন্যও বটে, ব্যবসাবাণিজোের প্রসারের 

জন্যও বটে। ভারতবিগ্ভার্চার ক্ষেত্রে আরবী-ফারসী ভাষা-সাহিতা 

নিয়েও গবেষণ| হয়েছে, এবং এসিয়াটিক সোসাইটির প্রথমযুগে 
প্রকাশিত গ্রস্থাবলীতে সেমেটিক ভাষা যথেষ্ট প্রাধান্য পেলেও, পরে 

সরকারী নীতি অন্ুসারেই সংস্কত এবং তৎসংক্লিষ্ট ভাষাচর্গার প্রতিই 
সম্পূর্ণ জোর দেওয়া হয়। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে আর্জভাবার যোগ 

আবিষ্কার ভাষাতত্বের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু এই 
তব্রটির ব্যাখ্যায় এবং প্রচারে অতিরিক্ত আগ্রহ রাজনৈতিক উদ্দেশ্তু- 

নিরপেক্ষ ছিল না। সন্দেহ নেই, ইংরেজের বিমাতৃম্থনভ আচরণে 

মুসলমান তথ! সেমেটিক বিছ্যাঁচর্চা ভারতবর্ষে কিছু পরিমাণে অবহেলা- 

প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে হিন্দুমহিমাবর্ধনে ইংরেজের আগ্রহ রাজনৈতিক 
কারণেই প্রয়োজনীয় ছিল। 



১২২ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 

আবার রাজনৈতিক কারণেই ফরাসী বা! জার্মানরা ভারতবিদ্যাঁচর্চার 
ক্ষেত্রে ইংরেজদের বেশ কিছু পরে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে । একথাও সত্য, 
উনবিংশ শতাব্দীতে য়োরোপে মানসিক গ্লানি এবং শূন্যতার মধ্যে 
আত্মপ্রসারের জন্যই ভ্রত ভারতবিগ্যাচর্চার প্রসার ঘটে ।২৯ ্লেগেল 
প্রমুখ জার্মান মনীষীর! প্রথমে ভারতবর্ষের একট! কল্পনাস্থন্দর আদর্শ 

ভাবরূপ প্রত্যক্ষ করেন। এর মধ্যে রোমার্টিক সৌন্দর্য ও বিল্ময়- 
রসাবিষ্টত| লক্ষণীয়। ডক্টর আরন্সন য়োরোপে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
আগ্রহের মধ্যে দেখেছেন নবোখিত মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মিক ও 

বাহিক আত্মপ্রসারের আকাঙ্ষা। পরবর্তীকালে ভারতবিদ্াচর্চার 
মধ্যেও £...0021150129590. 299512 06 2170)29 101: ৪. 00101019] 
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সুতরাং এই সহজ সতাকথাটি আমাদের বুঝে নেওয়! দরকার ষে,, 
অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে য়োরোপীয়দের ভারতবিগ্ভাঁচর্চা য়োরোপে 
এবং ভারতবর্ষে ইতিহাসের অনিবার্য কার্ধকারণ ফলসম্পূক্ত। এই 
কাজে তাদের এগিয়ে না-এসে উপায় ছিল না। সচেতনভাবে না 

হোক, তৰু পোরোপীয় পণ্ডিতদের অধিকাঁশেরই ধারণা ছিল, 
আধুনিক ভারতবাসীর নির্ুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতা থেকে উদ্ধারের দীয়িত্ব 
তাঁদের । যা অজ্ঞাত তাকে জানতে হবে, এ যেমন জ্ঞানান্গুশীলনের 

প্রধান প্রেরণা, তেমনি যাঁরা কিছু জানে না তাদের জ্ঞানদানও 

সভ্যতাগর্বা য়োরোপের একান্ত কামনা । ডঃ রাঘবনের ভাষায়, 
এতো 0৬61: 2. 52100192100 21721691002 00210) 01161751155 
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557 02০ 1001:6 10502115115 ৪0৬910০০৭ ৮৬৫5৮.৩১ ফলে তাদের 

রচনায় মাঝে মাঝেই উত্তেজিত আত্ম-আশ্ফালন প্রকাশ পেয়েছে । এর 
অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যেতে 
পারে) জেম্স ফাগুনন (১৮০৮--৮৬) তার 27072260106) £% 

17262 9207 16216767506 00 179 90725 0 1320% 2১21672721216 

1112 (১৮৮৪) গ্রন্থে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বু কটু মন্তব্য 
করেছেন । ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রাঁজেন্দ্লাল পুরাতাঁহিক গবেষণার জন্য 
উড়িস্যার প্রাচীন স্থাপত্যকীতিগুলি পরিদর্শন করেন। ফাগুন ১৮৩৭ 

গ্টাব্দে একবার অত্যান্ত দ্রুত এই অঞ্চল পর্যটন করেছিলেন, এবং তাঁর 

ধারণায় রাজেন্দ্রলাল-প্রদ্ত্ত উড়িষ্যার বিবরণটি মিথ্যা এবং ভ্রান্ত তথ্যে 

পরিপূর্ণ। সেইজন্য ফাগুসন উত্তেজিত হয়ে একটি গ্রস্থ লিখে ফেললেন 
এবং জানালেন যে, কোনো 'য়োরোপীয়” ব্যক্তির নেতৃত্বে যেন উড়িস্যার 

পুরাতাব্বিক নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করানে৷ হয়, এবং তার জন্য খরচ ষদি 

গভর্ণমেণ্ট না দেয়, তবে তিনি নিজেই সে-ব্যয়ভার বৃহন করবেন । 

এই বিতর্কে ফাঁগু সন রাজেন্দ্রলাঁল সম্বন্ধে যে-অভিযোগ করেন সে-সন্বন্ধে 
উপযুক্ত স্থানে আলোচনা করবো,৩২ কিন্তু ফাঁগুপন এই অভিযোগে 
একাধিকবার যে-ভাষ! ব্যবহার করেন তা শুধু ব্যক্তিগত কটুকাটব্যে 

সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতবাসীর চরিত্র এবং স্বভাব সম্বন্ধে তীব্র কটাক্ষও 

তাতে ছিল। 

কোনো সন্দেহ নেই, এরই প্রতিক্রিয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, 

“ইউরো পীয়ের! এ দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্দিষয়ে 
আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই 

বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাহারা যাঁহা লিখিয়াছেন, 

তাহাদের কৃত বেদ, স্ৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতির 
অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাঁপাতক 

সাহিত্য জগতে আর কিছুই হইতে পারে নাঃ আর মূর্খতা উপস্থিত 
করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই।”৩৩ বস্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত 
মন্তব্যে অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু য়োরোপীয় ভারত- 



১২৪ রাজেন্্লাল মিজ্র 

বিগ্াবিদ্দের সন্বন্ধে তার তিক্ত মন্তবা নিরর্থক নয় । লক্ষ্য করতে হবে, 

তিনি দৃষ্টান্ত হিসাবে জেম্স ফাগুপনকেই নিয়েছেন, 'এই জাতীয় 
একজন পণ্ডিত ( 51550 সাহেব ) ভগ্ন অট্রালিকার প্রাচীরে 

গোটাকতক বিবস্ত্র স্ত্রীযৃতি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে, প্রাচীন 
ভারতবর্ষে স্সীলোকেরা কাপড় পড়িত না ।৩৪ “কৃষ্ণচরিত্র” গ্রন্থে বন্ধিমচন্তর 
ফাগুন সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এই একই দৃষ্টাস্ত উদ্ধার করেছেন এবং 
য়োরোপীয় পণ্ডিতদের সম্বন্ধে আরও উত্তেজিত মন্তব্য করেছেন। 
বঙ্কিমচন্দ্রের অভিযোগ, ১। য়োরোপীয় পণ্ডিতের “প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ 

হইতে এঁতিহাঁসিক তত্ব উদ্ভুত করিতে নিযুক্ত, কিন্ত তাহাদের একথ! 
অসহা যে, পরাধীন দুর্বল হিন্দুজাতি কোন কালে সভ্য ছিল, এবং সেই 
সভ্যত! অতি প্রাচীন । অতএব ছুই চাঁরিজন ভিন্ন ইহার! সচরাচর প্রাচীন 
ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব করিতে নিযুক্ত | ৩৫ ২। ভারতবর্ষের প্রাচীন 
ধর্ম ও সমাজ সত্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব সবেও ফ়োরোগীয় পণ্ডিতদের 

দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহ । ৩। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ভালোমত পরিচয় 

না থাকায় য়োরোপীয় পণ্ডিতদের অনুবাদ অনেক সময়ে ভ্রাস্তিসংকুল। 

বলাবাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিযোগগুলির আংশিক সত্যতা স্বীকার 

করতেই হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তেজনা যে অনেক পরিমাণে 

জাতীয়তাবোঁধ দ্বারা চালিত, সে-কথাঁও এই সঙ্গে স্বীকার্খ। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষপাদ্দে ভারতবাসীর মনে অতীত ভারতবর্ধকে অবলম্বন 

ক'রে দেশাত্মবোধ যে-আম্মশ্নঘার জন্ম দিয়েছিল, তাঁর পরিপূর্ণতার জন্য 

ইতিহাঁপচর্চা অর্থাৎ অতীতমুখিতা অনিবার্ধ ছিল। বঙ্থিমচন্দ্রে 
ভাষায়, “অহঙ্কার অনেক স্থলে মন্ুষ্যের উপকারী; এখানেও তাই । 

জাতীয় গর্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের স্থষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস 
সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। 

ইতিহাসবিহীন জাতির ছুঃখ অসীম 1৩৬ এই সময়ে য়োরোপীয় 

প্ডিতদের প্রতি সন্দেহ এবং অবিশ্বাস অনিবার্ধ না হলেও স্বাভাবিক । 

কিস্ত অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাববীতে য়োরোগীয়দের ছার। ভারতবিদ্ধা- 

চর্চার প্রক্কত মূল্য বঙ্কিমচন্দ্র বা সে-যুগের মনীষীদের অজ্ঞাত ছিল না। 
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রাজেন্্রলাল নিজে সমগ্র জীবন য়োরোপীয় গবেষকদের ঘনিষ্ঠ সাঙ্জিধ্য 
লাভ করেন, সুতরাং তার পক্ষে য়োরোঁপীয় পণ্ডিতদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধ 

মনোভাব পোষণ করা স্বাভাবিক ছিল। ব্যক্তিগত কারণে কদাচিৎ 

বিরোধ ঘটলেও তিনি অহ্ুদ্ার বা অন্ধ ছিলেন না, ফলে যেখানেই 
য়োরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণায় সত্যাবিষ্কার সম্ভব হয়েছে সেখানে 

তিনি তাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং উচ্ছৃসিত প্রশংসা! করেছেন। 
অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, অসামান্য মনীষা! এবং সত্যঘৃষ্টির ফলে ভারতবর্ষের 
প্রাচীন ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, এবং নিজে ঘখন 
এতিহাঁসিক প্রবন্ধ লিখেছেন, তখন ফ্োরোপীয় পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত 

তথোর উপর নির্ভর করেছেন। 'সাংখ্যদর্শন' এবং অন্তান্ত প্রবন্ধে 

তিনি বেদ, পুরাণাদি থেকে ঘ! উদ্ধৃত করেছেন তা অধিকাংশই ডক্টর 

মুরের 52752712525 গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত, এবং প্রবন্ধের পাদটাকায় 
বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা তা৷ উল্লেখ করেছেন । ভক্টর উইল্সন € ১৭৮৬-_১৮৬০ ) 

এবং ডক্টর গোল্ডস্ট,কারের (€ ১৮২১_-৭২ ) মতামত তিনি অধিকাংশ 

সময়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে উদ্ধার করেছেন। উইল্সন সম্পাদিত 
11407912895 001120?0%-এর তালিকার উপর তিনি নির্ভর করেছেন 

“বাঙালার কলঙ্ক' গ্রবন্ধে। “বাঙ্গালীর উৎপত্তি” প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র “শ্লেগেল, 

লাসেন, বেন্ফী, মক্ষমূলর, ম্পিজেল, রেনা, পিক্তা, মুর" প্রভৃতির মত 
গ্রহণ করেছেন । 51250 19562/0765 এবং রয়াল এসিয়াটিক 

সোসাইটির জার্ণালের বিভিন্ন প্রবন্ধ তিনি উল্লেখ করেছেন। ভাল্টনের 
727%%0104)) ০1 79971 গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের নির্ভরযোগ্য ব'লেই মনে 

হয়েছে । তাহলে য়োরোগীয় ভারতবিগ্াচ্চাকারীদের গবেষণা! থেকে 

আমরা কিছুই পাইনি একথা বলা যাঁয় না। পরিণত বয়সে হেষ্টির সঙ্গে 
বিরোধের সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র য়োরোগীয় পণ্ডিতদের সন্বদ্ধে অত্যন্ত তিক্ত 

মন্তব্য কর] সত্বেও, সেই সঙ্গে স্বীকার করেছেন, এব০ 0756 00501005 

61611 50101215715. 1] ০81 8:552162 101] 00901002172 112 709. 

40011572190 00105690101) 0016:090156 220 10011) ৬6০০ 

2150 1২001) 00 18069021501 17220 08 2. 01720012102 116 1, 
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চ3556016. 1 51610 6০ 23096 17) [05 [90691001250 102 

00217 16520701156) 01061 20111055210 005 18155-1227650 

[1711910101)1005 1101) 15505 00200100 ৫০%০6০ 07208521525 

€0 001:503165 £0]0 ড/18101) 205 00701210:512)61) 0020. 1০০01] 

10 6981 210. 0959817.  £১00 1) 25 2. 0861৮5 0£ 117019) ০010 

0০ 5619910]15 5138102100]]5 78010117617 £:806506) 1 1010 

1006 80100071935 01521152520 52151595112 019০ 0198610)1189.0100 

065 0)০2 :9805100161950595০ 200 92051016 12217181105 
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বলতে রাজী থাকি, তবে এই স্ববিরোধ কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের নয়, ৩৮ এ 
আসলে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীর দ্বিধা। একদিকে 
দেশাত্মবোধ এবং তজ্জনিত কারণে য়োরোপীয়দের প্রতি বিবূপতা ও 

সন্দিগ্কতা, অন্যদিকে প্রকৃত জ্ঞানানুশীলনের প্রতি শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা ৷ 

অন্য্দিকে এই বিরোধেরই আর-একটি চিত্র দেখেছি য়োরোপীয়দের 
ভারতবিগ্ঠাচ্চার ক্ষেত্রে। সেখানে একদিকে বাস্তববুদ্ধি, রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্ট এবং আত্ম-আস্কালন, অন্যদিকে প্রকৃত্ত জ্ঞানলিপ্সা, সত্যান্ুসন্ধান 

এবং বিনয়। 

দীর্ঘদিন পরাধীনতার অভিশাপে ভারতবাসী এবং ফোরোপীয়ের 
মধ্যে ভারতবিগ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও মানা ভুল বোঝাবুঝি হ্ষ্টি হয়েছে । 
বিজয়ী ও বিজিত জাতির মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন সহজ ছিল ন|। 

আত্মগ্নাণি, সন্দেহ, ক্রোধ আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। 
আজ শতাব্দীর ব্যবধানে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবিদ্যাচর্চা আমাদের 
সশ্রদ্ধ অভিন্দন লাভ করে। সেদিন শত বাধাবিপত্তি সত্বেও 
য়োরোপাগত একদল জ্ঞানপিপাস্থ তাদের সমগ্র জীবন ভারতবর্ষের 

অতীত সন্ধানে উৎসর্গ করেছিলেন, তীর্দের গবেষণার উপর ভিত্তি ক'রেই 
আধুনিককাঁলে ভারতীয় এঁতিহাসিক প্রাচীন পুরাঁকীতি, ইতিহাস, 
সাহিত্য, ভাষাতত্ব সম্বন্ধে নূতন সত্য অন্বেষণ করেছেন। বর্তমান 
শতাব্দীর এঁতিহাসিকদের কাছ থেকে আমরা নূতন আরও অনেক 
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কিছু জেনেছি, পূর্বগ্রাহহ বহু সিদ্ধান্ত নৃতন আবিষ্কারের ফলে ভ্রাস্ত 
প্রতিপন্ন হয়েছে, কিন্ত ত৷ সত্বেও অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবিদ্যা- 
চর্চাই নৃতন ভারতবর্ষের ইতিহাস গণ্ড়ে তুলেছে, সে-যুগের ভারত- 
বিদ্াবিদ্দের কাছে আমাদের খণ অপরিসীম । 

১. ভারতবর্ষে ইতিহাস রচিত ন| হওয়ার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র 

চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আলোচনা 
করেছেন । দ্র, “বিবিধ প্রবন্ধ” দ্বিতীয় খণ্ড। 

ত্র, প্রবোধচন্দ্র সেন-_“বাংলার ইতিহাস সাধনা” (১৩৬০) পৃঃ ৩-৮। 
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সেনগুঞ সম্পাদিত “বিদেশীয় ভারতবিদ্যাপথিক” ( ১৯৬৫ ) পৃঃ ণ। 
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৩৪ তর্দেব। 

৯ 
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ইতিহাসচর্গায় ক্াতজেজ্দলাল 

স্থাপত্য-ভাস্কর্ষের ইতিহাস 

ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাস রচনায় রাজেন্দ্রলালের আগ্রহ প্রকাশ 
পেয়েছে অনেকগুলি প্রবন্ধে। রাজেন্ত্রলালের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ 

870001665 0 07£556 (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫) দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০) 

শুধু উড়িস্তার স্াপত্য-ভাস্কর্ষের ইতিহাস নয়, প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থেই 
ভারতীয় প্রাচীন স্বাপত্য-ভাঙ্বর্য সম্বন্ধে রাজেজজলালের অধিকাংশ মতামত 

সংকলিত হয়েছে। সম্ভবত এই জন্যই রাজেন্্লাল পরবর্তীকালে তার 
1%90-2/%5 (প্রথম খণ্ড ১৮৮১) গ্রন্থে প্রথম পাঁচটি প্রবন্ধ 

21761014665 ০0 07%155৫ গ্রন্থ থেকে পুনমু্্রণ করেছেন। 

প্রাচীন ভারতবর্ষের স্থাপত্য-ভাঙ্কর্য আবিষ্কারের কাঁজ গুরু হয় 

উনবিংশ শতাবীর প্রথম থেকেই, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত সেই 
প্রয়াসগুলি অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তাঁর পিছনে কোনো সমগ্র 

পরিকল্পন। ছিল না। ১৮৬৮ গ্রীষ্টান্ধে রয়াল সোসাইটি অফ আর্টস 

ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানায়, ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থাপত্য- 
কীতিগুলির বিশদ বিবরণ ও প্রতিলিপি সংগ্রহ করা হোক। এ-জন্য তারা 

ভারত সরকারের হাতে বেশ বিরাট একটা অঙ্কের টাকাও তুলে দেন। এই 
অর্থের সাহাঁষ্যেই বাংলাদেশের তৎকালীন লেফ টেন্তান্ট-গভর্ণর স্যর 

উইলিয়ম গ্রে প্রাচীন স্থাপত্যকর্ম উদ্ধারের জন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
পরিকল্পনা অনুসারে উড়িস্তার তৃবনেশ্বর অঞ্চলে একটি অভিযানের 

আয়োজন করেন। স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন আবিষ্কার এবং সম্ভব-স্থলে 

তার প্রতিযূতি রচনা এবং চিত্র গ্রহণের জন্য একদল স্থপতি ও প্রস্তর 

শিল্পীকে নিয়ে ১৮৬৮-৬৯ শ্রীষ্টাকে সরকারী আয়োজনে রাঁজেন্্রলাল 

উড়িস্যা পরিভ্রমণ করেন। 



১৩২ রাঁজেন্দ্লাল মিত্র 

উড়িম্তার বিস্থৃতপ্রায় স্থাপত্যকীতিগুলির অহ্ুসন্ধানে রাজেন্দ্রলাল 

প্রচুর পরিশ্রম করেন। ভূবনেশ্বর বা পুরীর মন্দির বহু পরিচিত হলেও, 

উদয়গিরি-খগুগিরির গুহা-স্বাপত্য, কনারক এবং অন্যান্ত বহু স্বল্লখ্যাত 
মন্দিরের পরিচয় প্রদ্দান, সেই সকল স্থানের ইতিহাস আবিষ্কার, এবং 
বিভিন্ন শিলালেখ ও মৃতির প্রতিলিপি গ্রহণ করেছেন রাজেন্দ্রলাল। 
রাঁজেন্্রলালের পূর্বেও বিচ্ছিন্নভাবে উড়িস্যাঁর স্বাপত্যকর্ম নিয়ে এসিয়াটিক 
সোসাইটির জার্ণাল এবং অন্তত্র অনেক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে । 
এ. স্টালিং উড়িষ্যার মন্দিরের বর্ণনা এবং বিশেষত খগুগিরির যে- 
শিলালেখগুলি 4522810 76529/0765-এ (৮৬০! ভা) পৃঃ ২৭০) 

প্রকাশ করেন, তা বিশেষ মূল্যবান । ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্ণালে প্রিদ্েপ 
এগুলিকে পূর্ণতর আকারে পুনমুত্রিত করেন। এই সময়ে মেজর কিটো৷ 
কয়লা! এবং ধাতব পদার্থ অন্গুসন্ধীনের উদ্দেশ্যে উড়িস্ত! ভ্রমণ করতে 

গিয়ে উড়িষ্যার প্রাচীন স্থাপত্যকীত্তিগুলি আবিষ্কার করেন এবং ১৮৩৮ 

্রীষ্টা্ে জার্ণালের সপ্তম খণ্ডে উদয়গিরি, জাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের 
মন্দিরস্তস্ত ও গুহার বিবরণ এবং চিত্র প্রকাশ করেন । 

জেম্স ফাগুসন ১৮৩৫ থেকে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত ভারতবর্ষে বিভিন্ন 
অঞ্চল পর্যটন করেন এবং ভারতীয় স্থাপত্য নিয়ে তিনিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ 
এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ন্চনা করেন। তার প্রাথমিক মতামত 
পাওয়। যাবে 11155720150 216 2১০০1-০% 77271912527 17022 

(১৮৪৫) এবং 7280657252%2 11156280150 27707977 

27077608767 12753005121 (১৮৪৭) গ্রন্থের ভূমিকায় । 

ফাগুনের পরিণততর মতামত প্রকাঁশ পেয়েছে 73£56071) ০ 17212 

27070605676 (১৮৭৬) এবং 7725 270 56110675 1170151775) 07 

11150265075 ০৫ 24707101021) 2727 421 27 17922 (১৮৭৩ ) গ্রচ্থে। 

ফাগুপন ছিলেন এ-যুগে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য সংক্রান্ত গবেষণায় সর্বাধিক 
খ্যাতিমান এবং সম্ভবত সেই জন্যই রাঁজেন্দ্লাল স্বমত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে 
যখনই প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করতে গেছেন, তখনই অনিবার্ধভাবে সেই 

প্রতিপক্ষ হয়েছেন জেম্স ফাগুন (১৮০৮--৮৬ )। 



ইতিহাসচর্চায় রাঁজেন্্রলাল ১৩৩ 

উড়িস্তার স্থাপত্যকর্ষের পরিচয় প্রদানে রাজেন্্রলাল পথিকৃৎ নন, 
তবু তার ছুই খণ্ডে 2812755555০ 07552 একটি অসামান্থি প্রস্থ, 

প্রাচীন উড়িস্তার পুরাতত্বের আলোচনায় এর থেকে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আজ 
পর্যস্ত প্রকাশিত হয়নি। প্ররুতপক্ষে পরিকল্পনানৈপুণ্যে, তথ্যসংগ্রছের 
নিষ্ঠায় এবং তার বিন্যাসে, বিভিন্ন মতামত পর্যালোচন। ও স্বকীয় মত 

প্রতিষ্ঠায় এই গ্রস্থটি ভারতবিগ্ঠাঁচর্চায় একটি উল্লেখষোগ্য হৃষ্টিকর্মের 

নিদর্শন | রাজেন্দ্রলাল শুধু উড়িস্যার স্থাপত্যকর্মের বিবরণ দেননি, সেই 
সঙ্গে উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাসও উদঘাটিত করেছেন। এক্ষেত্রে তার 
আদর্শ ছিল স্যর গার্ডনার উইল্কিন্সের 21029157207782%5 গ্রন্থটি । 

তথ্যপঞ্জীর দিকে রাজেন্দ্ল।লের আগ্রহ থাকা সত্বেও, তার গ্রস্থটি শুধু 
তথা সমাবেশের জন্যই মূল্যবান নয় (অনেক নৃতন তথ্য পরবর্তীকালে 
আবিষ্কৃত হয়েছে, ফলে সেদিক থেকে আজকের দিনে রাজেন্দ্রলালের 

গ্রন্থটির অনেক সীমাবদ্ধতা চোখে পড়বে), কিন্তু রাজেন্্রলালের 

প্রধান কৃতিত্ব উড়িস্যার স্থাপত্যকীতি অবলম্বনে উড়ি্যা তথা প্রাচীন 
ভারতবর্ষের একটি সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস রচনা । বিশেষত 

স্থাপত্যকর্মের পশ্চাতে যে-সব ধর্মের শ্রভাব ছিল, নানা গ্রন্থ থেকে তার 
একটি পূর্ণীঙ্গ নিবরণ রাজেন্দ্রলাল দিতে সক্ষম হয়েছেন। ফাগু সন, 
কানিংহাঁম প্রমুখ স্থাপত্য ও প্রত্বতন্ববিদ্দের সঙ্গে এইখানেই রাঁজেন্দ্রলালের 
পার্থক্য । অবশ্য ফাগুসনও কখনো কখনো স্থাপত্যকর্ম পর্যালোচনা 

করতে গিয়ে ভারতবর্ষের সমাজ এবং ধর্ম সম্বদ্ধে কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন, 

এবং স্বভাবতই ভারতবর্ষ সম্বদ্ধে অজ্ঞতাবশত বহু ভ্রাস্ত এবং অসমীচীন 
উক্তি করেছেন। বিদেশীর কাছে “পাথুরে প্রমাণ যতখানি মূল্যবান, 
সমাজ-মাঁনসের পরিচয় আবিষ্কার ততখানি মূল্যবান নয়। ভারতীয় সমাজ 
সম্থন্ধে তাঁদের পক্ষে কোনে! সত্য ধারণা লাঁভও কঠিন ছিল; প্রথম বাঁধা 

জাতিগত, তারা! বিদেশী এবং বিজয়ী জাতি, একদিকে নিজেদের সম্ন্ধে 

উচ্চধারণা, অন্তদ্িকে ভারতবাসীর সঙ্গে মেলামেশার অভাব; দ্বিতীয় বাধা 

ধর্মগত, হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তীর্দের অজ্ঞানতা ও সহমমিতার অভাব ১ 
তৃতীয় বাঁধা ভাষাগত, ভারতীয় পুরাণ এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ 



১৩৪ রাজেজ্জলাল ঘিজ্্ 

থাকা সবেও অনেক সময়েই তার সঙ্গে অসম্পূর্ণ পরিচয় নানা ভ্রাস্তির 
জন্ম দিয়েছে। প্রসঙ্গটি কিছু বিস্তারিতভাবে আলোচমা করার 

প্রয়োজন আছে, কারণ রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধাবলী সে-যুগে একদল 

ঘবোরোগীক্প পণ্ডিতের কাছ থেকে প্রচুর বিরূপ সমালোচনা লাভ করেছিল, 
ধার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত ফাঁগুসনের প্রবন্ধাবলী | 2%:678265 ০ 

07554 গ্রস্থটি তাই উড়িস্যার পুরাতন্ব এবং স্থাপত্যের এঁতিহাঁসিক 

আলোচন৷ হলেও, রাজেন্দ্রলালকে এই গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই প্রতিপক্ষ 

যোরোপীয় সমালোচকদের সঙ্গে বিতর্কমূলক বাদ প্রতিবাদে নিযুক্ত হতে 
দেখি। বলাবাহুল্য, আজকের দিনে রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থ পড়তে গিয়ে 

এই সব বিতর্ক অনেক পরিমাণেই অবান্তর ব'লে মনে হয়। কিন্তু সে- 

সময়ে রাজেন্দ্রলালের পক্ষেও উপায় ছিল ন! এই বিতর্কে অংশ না নিয়ে। 
কারণ য়োরোপীয় পণ্ডিতদের অধিকাংশ আক্রমণই ছিল জাতিগত এবং 
কখনো কখনো ব্যক্তিগতও বটে। অসহিষ্ণু, ফাগুপসন রাজেন্দ্রলালের 
স্থাপত্য-ভাক্কর্য সংক্রান্ত মতামত পর্যালোচনা করতে গিয়ে যে-গ্রশ্থটি 

লিখলেন, 47072209102) 2 17226) %107 50221 721578709 6০ 

6716 20115 ০7320. £821212721912. 71502 (১৮৮৪ ), সেটি আসলে 

এই যুগের কিছু উত্তেজিত য়োরোপীয় সমালোচকদের ভারতীয় বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগের তালিক। ৷ ফাগুন নিজেই 
গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, ইল্বার্ট বিলে প্রস্তাবিত য়োরোপীয় 

এবং ভারতীয়ের সমানাধিকার যে কোনোক্রমেই গৃহীত হতে পারে না, 
তাই প্রমাণ করার জন্য তিনি এই গ্রস্থাট লিখেছেন। ভারতীয় চরিত্রের 
নীচতা, মিথ্যাচার, নিবু্দ্ধিতা এবং কুশিক্ষা দেখাবার জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে 
তিনি নিয়েছেন রাজেন্দ্রলালকে । ফাঁগড সনের নিজের ভাষায়, 76 

1:28] 120676550) 00%/252১ 0৫ 006 ড৬০0101006-- 16 225 111 

2:002015 05 10010 00 125106১1706 10 010০ 2179815515 0£ 0১6 

81:01)8:2010961091 ড০1]9 ০2 98100. 1202170191517 11168) 006, 

10 (10655 0985 ০0: 01501155105 ০017 11021081115) 20 026 

01165501075 25 10 7116007610০ 2901555 216 6০0০ 6:০৪6০৫ 
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ফাগুসনের সমগ্র গ্রন্থটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্টা প্রেরিত, এবং সেই 
জন্যই ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্বর্য অপেক্ষা ভারতীয় চরিত্র বিঙ্লেষশেই 
এখানে তিনি বেশী আগ্রহী । তিনি দেখিয়েছেন ভারতীয়দের একমাত্র 
গুণ তার্দের অসামান্য স্বতিশক্তি, ফলে সিভিল সাভিস পরীক্ষায় তার! 

সাফল্য লাভ করতে পারে, কিন্তু মুখস্ত বিদ্যা প্রকৃত জ্ঞান দিতে পারে 

না। ফলে ভারতীয় মাত্রেরই চিস্তাভাবনার শক্তির একাস্ত অভাব, অথচ 
প্রবল অহংপ্রিয়তার জন্য তার। নিজেদের নিরুদ্ধিতার কথা জানে ন!। 
রাঁজেক্জলাল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গেলেই তিনি সর্বদা! এই জাতীয় বিশেষণ 
ব্যবহার করেছেন) 70050 হাহ 002৫0086650 2021 1100০ 

চ2167:0751518...২ | প্রসঙ্গত সিপাহী বিদ্রোহে ভারতীয়ের ভূমিকার 
কথাও তিনি ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই গ্রন্থে । 

ফা সন-রাজেন্দ্রলালের বিতর্ক আজ এঁতিহাসিক সামগ্রীতে 
পর্যবসিত হলেও, এবং এই অগ্রীতিকর বারদপ্রতিবাদের প্রসঙ্গটি বর্তমান 

পরিচ্ছেদে পরিহার করার ইচ্ছা সত্বেও, রাজেন্্লালের রচনাবলী 
পর্যালোচনাকালে বারংবার ফাগুসনের নামোলেখ অনিবার্ধ হয়েছে। 
তবে আমরা লক্ষ্য করবো, রাজেন্দ্রলাল কখনোই ফাঁগু সনকে 
ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেননি, বরং ফাগু সনের পাণ্ডতিত্য এবং স্থাপত্যা- 

ভাস্কর্য বিষয়ে তার অভিমতের গুরুত্ব সর্বদাই স্বীকার করেছেন। সুতরাং 
বর্তমান আলোচনায় আমরা শুধু অতঃপর ফাগ্ড ন-রাজেন্দ্রলালের স্থাপত্য- 
ভাক্কর্য সংক্রান্ত মত-পার্থক্যই উল্লেখ করবে, ফাগুনের সেই 
৭0600015865 ০০1টির কথা সাধ্যমত তুলে থাকবার চেষ্টা করবে! । 
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স্থাপত্য সংক্রান্ত মূল বিতর্কের উৎস, কাল ও কলারীতিকে অবলম্বন 

কৃটরে। য়োরোপীয় পণ্ডিতদের ধারণা রামায়ণ-মহাভারতের যুগে 
ভারতবর্ষে গৃহনির্সাণ কৌশল অজ্ঞাত ছিল 3 হুইলা'র সাহেবের অন্থমাঁন 
(7225:070 ০ 17219 ) দ্শরথের অযোধ্যাপুরী বা কৌরব রাজধানী 

হস্তিনাপুরের গৃহগুলি ছিল মাটির বা কাঠের তৈরী, পাথরের তৈরী প্রাসাদ 

সে-যুগে ছিল না। রাঞ্জেন্রলাল এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন, 
এবং খখে্দ থেকে শুরু ক'রে রামায়ণ-মহাভারত পর্যস্ত কাব্য বিশ্লেষণের 

সাহায্যে এই মতের অযৌক্তিকতা। প্রদর্শন করেছেন । বলাবাহুল্য, প্রাচীন 
স্থাপত্যকর্ষের নিদর্শন যেখানে নেই, সেখানে আলোচন] কিছুটা গ্রন্থ-নির্ভর 
হতে বাধ্য। প্রন্তর-নিমিত স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে 

অশোকের সময় থেকে, স্থৃতরাং য়োরোপীয় পণ্তিতেরা কৌনো৷ অবস্থাতেই 
ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসকে তার আগে (২৫০ খ্রীঃ পৃঃ) টেনে নিয়ে 

যেতে রাজী নন। ফাগুসন ভার বিভিন্ন গ্রন্থে এই মতই পোঁষণ 
করেছেন ; তার ভাষায়, 46 ০810. 006 0০ ০০9 56:017£1% 175515060 
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অন্যকে হ্দে মেজ জগ য়, ভিজ সস আকজক 
শীসনকাঁলের সমসাময়িক বা পরবর্ত্ণ কষ্টি, তাহলে এ অক্কমানও অনিবার্য 
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হয়ে ওঠে যে, এর আগে ভারতবাশীরা প্রস্তর নিথিত গৃহশিল্প জানতো না, 
এবং ফাগু পনের ভাষায়, 176 [01575 750 15217170015 26 2010 

9০ 8৪০001810 (5615৫ ভারতীয় স্থাপত্যে গ্রীক প্রভাব নিয়ে 

উনবিংশ শতাব্দীর য়োরোগীয় পণ্ডিতের! প্রায় সকলেই একমত হয়ে 

ছিলেন, এবং নানাভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রীসের যোগাযোগের 
কাহিনী তারা উপস্থিত করেছিলেন । 

ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে তৎকালে প্রচলিত এই দুটি মতেরই প্রতিবাদ 
করেছেন রাঁজেন্ত্রলাল। রাজেন্দ্রলালের প্রথম যুক্তি, আর্ধজাতি স্থাঁপত্য- 

বিগ্/ যেদিন শিখেছিল সেদিন থেকেই আর্ধসভ্যতা ফোরোপের বিভিন্ন 

অঞ্চলে, পারস্তে এবং মধ্য এশিয়ার সমতলভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে । 

হয়তো এদদেরই একটি দল গ্রীসে স্থাপত্যবিগ্ভায় অসামান্ধা উৎকর্ষ লাভ 

করে, কিন্তু তার পূর্বপ্রস্ততি অস্বীকার কর! যায় না। ভারতবর্ষে য- 
আর্যরা এসেছিল তারাও একই বুদ্ধিবৃত্তি এবং শক্তির অধিকারী ছিল। 
গ্রীক স্থাপত্যে মিশরীয় বা ইজিয়ান প্রাচীন স্থাপত্যের প্রভাব নিয়ে 

অনেক গবেষণা হয়েছে । ভারতীয় আর্ধরা এই জাতীয় কিছু স্বাপত্য- 

সংস্কার সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, এমন অনুমান করা যেতে পারে। 
আলেকজাগার বা তার পরবতী গ্রীক শাসনকর্তার৷ যে ভারতবর্ষে 
স্থাপত্যকর্মের জন্য গ্রীক শিল্পী সঙ্গে এনেছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ 

না থাকায়, ভারতীয় স্থাপত্যে গ্রীক প্রভাব দূরকল্পনা শ্রয়ী। ভারতীয় 
আর্ধরা আলেকজাগ্ডারের ভারত আগমনের পূর্বে স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধে কিছুই 
জানতে! না একথাও তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। অবশ্য 

একথা সত্য, প্রাচীনতর ভারতীয় স্থাপত্যকর্ষের কোনো নিদর্শনও এপধস্ত 

আবিষার করা যায়নি, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল প্রাচীন স্থাপত্যকর্মের বিলুপ্তির 
নানা সম্ভাব্য কারণ নির্দেশ করেছেন। সহৃতরাঁ তার সিদ্ধান্ত, “[০ 
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দ্বিতীয়ত, অশোঁক নিমিত ব্তস্তগুলির অবিশ্বীশ্য স্থাপত্যমহিমা) বৃহৎ 
প্রস্তর খণ্ডকে স্তপ্তে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে যে-শিল্পকৌশল লক্ষ্য করা 

যায়, তা আকন্মিক সৃষ্টি হতে পারে না। দীর্ঘদিনের স্থাপত্য-বিষ্ার 
চর্চাই এ-জাতীয় স্তন্ত নির্মাণ সম্ভব ক'রে তুলতে পারে। অন্যদিকে এই 
স্তভগলি নানা দুর্গম স্থানে শুধু অনুশাসন ক্ষোদ্দিত করার জন্ত স্থাপিত 
হয়েছিল, অথচ যাঁরা এগুলি তৈরী করেছিল তার! নিজের! গৃহনির্যাণ 

কৌশল জানে না একথ বিশ্বাম করা ছুরহ। এই প্রসঙ্গটি আধুনিক 
কালের এতিহাসিকদের মনেও জেগেছে, এবং তাই তাঁর রাজেন্্রলালের 
কথার প্রতিধ্বনি করেই বলেছেন, এ 35 90165 2510610008৮ 

2120159 26 22011710165 ঠা 2081) 15579065 2 20%218060 

5028 01 0০৮০1010210 17) 015 ৪৮017101012 01 1170121721৮, 
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8. ০.?9 বর্তমান শতাবীতে মোহেঞ্জোদীরে৷ সভ্যতা (২৭০০্্রীং পুঃ ) 
আবিষ্কারের পর এ-বিষয়ে আর কোনে। সন্দেহই থাকে না যে, অশোকের 

বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে অসামান্ত স্বাপত্যকর্মের নিদর্শন ছিল। 
রাজেন্দ্রলাল আধুনিক আবিষ্ষারলন্ধ তথ্য জানতেন না, তবু তার মনে 

এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেও স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্ষের চর্চা ছিল, যা পরবতীকালে কোনে কারণে লুগ্ধ হয়ে গেছে । 

অশোকের সময়কার স্থাপত্যকর্মের আকম্মিকতাঁর ব্যাখ্যা হিসাবে 
অনেকে বলেন, অশোক ভারতবর্ষের বাইরে থেকে (গ্রীক অথবা ইরাণীয়, 

আসিরীয় অথবা মিশরীয় ) শিল্পী এনেছিলেন, ধারা এই পাঁযাণন্তস্তগুলি 
রচনা করেছেন। রাজেন্দ্রলাল এই অভিমতের বিরদ্ধে অনেকগুলি যুক্তি 
উপস্থাপন করেছিলেন । অশোকের পূর্বে ভারতবর্ষে যদি প্রস্তর নিথিত 
কোনে গৃহের বা ভাক্কর্ষের নিদর্শন ন! থাকে, তাহলে অশোকের পক্ষে 

এর করনাই সহজসাধ্য ছিল না। এবং ভারতবর্ষের বাইরে থেকে শিল্পী 
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এনে অ-ভূতপূর্ব কোনে! কীতি রচনার প্রয়াস বিশ্বাসযোগ্য নয় । যর্দি 
তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া যায় যে অশোক ভারতবর্ষের বাইরে থেকে 
শিল্পী এনেছিলেন, তবে তার! ঘে গ্রীক তার কোনো প্রমাণ নেই। 
আলেকজাপগার বা তাঁর সেনাবাহিনী কোনে। গ্রীক স্থপতিকে ভারতবর্ষে 
রেখে গিয়েছিলেন এমন বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। তা সত্বেও ছি 
অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে বলতে হয় গ্রীক স্বপতিরা ভারতবর্ষে এসে 
এই স্তস্ভ ও ভুপগুলি নির্মাণ করেছে, তাহলেও দেখি সেই শিল্পকর্ষের সঙ্গে 
ডোরিক বা আয়নিক বা কোরিষ্থিয়ান শ্ুপ্তের কোনো সাদৃশ্য নেই ।__ 
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মিশরীয়, ইরাণীয় বা আসিরীয় স্থাপত্যের সঙ্গেও ভারতীয় স্থাপত্যের 
সাদৃশ্য নেই। রাজেন্্রলাল অবশ্য আসিরীয় স্থাপত্যের সামান্ত কিছু 
বিশেষত্ব অশোকের স্ততে ও সীচী স্তম্ভের বহির্গাত্রের কারুকার্ষের 
(95-6116£5) মধ্যে লক্ষ্য করেছেন,কিস্তু সেগুলিকে ঠিক প্রভাব বলা সঙ্গত 
হবে না। অন্যদিকে ২৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্ষের অনেক আগেই আসিরীফ়দের 
সঙ্গে ভারতীয় আর্যদের ষোগাযোগ ঘটে, এবং যদি আসিরীয় স্থাপত্যের 
কিছু প্রভাব ভারতবর্ষে এসেও থাকে, তবু তা থেকে ভারতীয় স্থাপত্যের 
এঁতিহাঁসিক কালক্রম নির্ণয় সম্ভব হবে না। ভারতীয় স্থাপত্যের 

প্রাচীনতর যে-নিদর্শনগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি বিশ্লেষণ ক'রে রাজেন্্- 
লাল দেখিয়েছেন, আসিরীয় স্থাপত্যরীতির সে ভারতীয় স্থাপত্যরীতির 
সাদৃশ্ঠ অপেক্ষা! বৈসাদৃশ্তই অনেক বেশী। ফলে রাজেন্লাল জানিয়েছেন, 
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রাঁজেন্দ্রলাল প্রথমে প্রমাঁণ করার চেষ্টা করেছেন, অশোকের পূর্বেও 
ভারতবর্ষে স্থাপত্য সম্বন্ধে ধারণ! ছিল, এবং শিল্প হিসাবে তার বিকাঁশ 

ঘটেছিল। প্রত্রতাত্বিক প্রমীণ সামান্যই, তবু উদয়গিরির গ্ুহাগুলি যে 
অন্তত আলেকজাগারের ভারত আক্রমণের পূর্ববর্তী, সে-বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। এ-ব্যাপারে মেজর জেনারেল আলেকজাপার কানিংহামের একটি 
অভিমত তিনি মূল্যবান বিবেচনা! করেছেন, যেখানে জরাসন্ধের “বৈঠক' 
এবং রাজগৃহের প্রাচীরগুলিকে খ্রীষ্পূর্ব ৫* বরের পূর্ববর্তী ব'লে 

জানানে। হয়েছে । কানিংহাঁম দুঢভাবেই জানিয়েছেন যে, অশোকের 
রাজত্বের অন্তত আড়াইশ! বছর আগেও ভারতবর্ষে প্রস্তর নিমিত প্রাসাদ 
নিমিত হয়েছে ।৯০ 

রাজেন্দ্রলালের অন্য প্রমাণ, পাণিনির ব্াকরণে হষ্টক” ত্তম্ত” 

“ভাস্কর” “অট্টালিকা” প্রভৃতি শবের বৃযুৎপত্তি যখন নির্দেশ করা হয়েছে 
তখন নিশ্চয়ই সে-সময়ে ইট ও পাথরের বাড়ী তৈরী করার রীতি 
প্রচলিত ছিল। পাণিনির জীবৎকাল গোল্ডস্ট,করের মতে খ্রীঃ পৃঃ নবম 
থেকে একাদশের মধ্যে, ম্যাক্সমূলরের মতে শ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী । 

ম্যাক্সমূলরের মত মাঁনলেও, ভারতীর স্থাপত্যের উত্তবকাল ফাগ্ড সন 
প্রমুখ পণ্ডিতগণ গৃহীত সময় থেকে অস্তত তিনশো বছর পিছিয়ে যাঁয়। 

এ ছাড়া খখেদ এবং রামীয়ণ-মহাঁভারতের বিভিন্ন অংশ বিশ্লেষণ 

ক'রেও রাঙ্জেন্দ্রলাল দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে 

অট্টালিকা, সোপান, তোরণ, শিখর প্রতৃতির প্রচলন ছিল। প্রাচীন 

সংস্কৃত সাহিত্যে এর অজন্র বর্ণনা পাই, যেগুলি নিছক কল্পনার 

বস্ত মনে করার কারণ নেই। হুইলার সাহেব জ্ঞাতসারে বা অজাতসারে 
মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের রাজন্য় যজ্ঞের প্রস্ততি পর্বে বিচিত্র প্রীলাদের 
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বর্দন! এবং রামায়ণের অধোধ্যার বর্ণনা বিরুত করেছেন এবং এগুলিকে 
মাটি বা খড়ের বাড়ীরূপে বিবৃত করেছেন। বলাবাহুল্য, রাজেন্্লাল 
তাঁর স্বকীয় বক্তব্যের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য একাধিক পুখি 

এবং মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ মিলিয়েছেন এবং নির্ভরযোগ্য পাঠাটিই গ্রহণ 
করেছেন। 

প্রাচীন গ্রস্থাবলীর সধত্ব পাঠোদ্ধার এবং তার মধ্য থেকে স্থাপত্যের 

বর্ণন। উদ্ধার অবশ্তই এতিহাসিক তথ্যবিচারে ভারতীয় স্থাপত্যের কোনে 

স্থনিশ্চিত কাল নির্দেশে সহায়তা করে না, তবে এই বিশ্লেষণের মধ্য 

দিয়েই রাজেন্দ্রলাল উনবিংশ শতাব্দীতে য়োরোগীয় পণ্ডিতদের প্রচলিত 

একটি মতের প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রধানত ফাগু পনই 

প্রচার করেছিলেন যে, বিহার এবং পশ্চিমঘাট পর্বতের গুহাগলির 

স্থাপত্যকর্মে কা্টধুগ থেকে প্রস্তরযুগে অতিক্রমণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ 

আছে । সভ্যতার ইতিহাসে প্রস্তর নিমিত কারুশিল্প বা গৃহ ঘে অনেক 
পরিমাণে পূর্ববর্তী কাষ্ঠযুগের অনকরণ হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
কিন্তু প্রন্তরশিল্পের মধ্যে কাষ্ঠশিল্পের অনুকরণ দেখা গেলেই, তা থেকে 

কোনো সাল-তারিখ নির্দেশ করা যাঁয় না, কারণ এই অনুকরণ কাষ্ঠযুগের 
অবসানের পরও বহুদিন ধ'রে চলতে পারে । রাজেন্দ্রলাল তার কারণ 

হিসাবে নির্দেশ করেছেন, €7006106 15 8, 501016 0: 50056158051, 

2, 1091210)01151)) 012. 50110515210 0056002১ |) 21019162000121 

01179170617090101 50 50:00 00906 16012501525 11062001010 

10175 26০1 0172 19195601010 2156100125 ড/10101) 915 162. 

60 60911 0990061010.১১১+ এরপর রাজেন্দ্রলাল বহুতর দৃষ্টান্ত দিয়ে 

এই সত্যই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কাষ্টশিল্পের অন্নকরণ যদি 
প্রস্তরশিল্লে দেখা যায় তবে ত৷। দিয়ে তার প্রাচীনতা নির্দেশ কর! 

যাবে না। বাজাপুরে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রস্তর স্তস্তে কাষ্টশিল্পের অনুকরণ 

দেখে ফাগুপন বিব্রত হন, এবং হাস্তকর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন 

যে, দক্ষিণ ভারতে মুসলমানদের প্রস্তরশিল্প সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এই সাদৃশ্ঠের 

কারণ । 
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আমলে ফাগুসন এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়ার ফলেই, অনামান্ত 
পাণ্ডিত্য ও দৃরদৃষ্টি সত্বেও তিনি ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে নানা স্ববিরোধী 
উক্তি করেন। রাজেন্ত্রলাল ফাঁগুপনের বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত ক'রে 

দেখিয়েছেন যে, কাষ্টযুগ থেকে প্রস্তরযুগে উত্তরণ সংক্রাস্ত মতামতই 
ফাগুপনকে সবচেয়ে বেশী বিভ্রান্ত করেছে । ভারতীয় স্বাপত্যে গ্রীক 

প্রভাব সংক্রান্ত মতামত ফাগুন পরবতাকালে অনেকখানি পরিবন্তিত 
করেন 1১২ 

স্, 

ভারতীয় মন্দিরের স্থাপত্যরীতি সংক্রান্ত রাজেন্্রলালের আলোচনা 
ততখানি বিতর্কমূলক নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দিরের গঠন 

আলোচনা করলেও রাজেন্দ্রলালের দৃষ্টি মূলত নিবদ্ধ ছিল উড়িস্যার 
মন্দিরের দিকে, 2815£7665 0 07555 গ্রন্থে মন্দির স্থাপত্যের 

পরিচয় দেওয়ার, জন্যই প্রবন্ধটি লেখা ।১৩ তবে প্রসঙ্গত রাজেন্ত্রলাল 
বারাঁণসী, বাংলাদেশ এবং বিশেষত বুদ্ধগয়ার মন্দিরেরও পরিচয় 
দিয়েছেন। উত্তর ভারতের মন্দির পরিকল্পনায় রাজেন্দ্লাল যে-বহিরঙ্গ 
এক্য দেখেছেন, তাহলে! এগুলি সবই বিষম বাহুবিশিষ্ট সমচতুক্ষোঁণ 

আয়তক্ষেত্রে নিমিত। এইখানে রাজেন্দ্লালের বিশেষ একটি নিজন্ব 
মত আছে, তাঁর ধারণ! প্রাীনতর গৃহ ব! মন্দির পরিকল্পনা বৃতাকার 

নয়, বরং আয়তক্ষেত্রাকার । বলাবাহুল্য, ভারতীয় মন্দিরের প্রাচীনত্ 
প্রমাণে রাঁজেন্দ্রলালের অভিমত এক্ষেত্রে খুব বেশী কার্যকরী নয়, তবে 
তার মূল সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে বাঁধা নেই, 03217675115 51968101188 

€012019169 1) 301:01)2]17 [0019 216 10010 01315 22002176012] 11) 

[1818১ 250৮ 00101581 17) 00০ 10100 0 01321: 0005. 51022 

(11558. 0০ 02 109০0£ 0: [7100817528) 00615 15 9০81:0615 2. 51616 

52০20610108 00 01515 1019. 8 

উত্তর ভারতের মন্দিরগুলিকে স্থাপত্যরীতি অনুসারে রাঁজেন্দ্রলাল 
প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথমত, প্রাচীনতর উড়িস্ার 
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মন্দিরের স্থাপত্য, দ্বিতীয়ত কাশীর বিশ্বেশ্বর এবং অন্যান্য মন্দিরের স্থাপত্য, 
এবং তৃতীয়ত বাঁংলাদেশের বনুপরিচিত মন্দিরের নিজন্ব গঠন । 
রাজেন্্রলাল এখানে কাশীর মন্দিরের দের্ধ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, চূড়া, কলসঃ 
রামরেখা* প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন ১ এবং মন্দিরের গঠন- 

বর্ণনা শুধু চোখে-দেখা বা মেপে-নেওয়া নয়, তিনি জানিয়েছেন মন্দির 

নির্মাণে অভিজ্ঞ কয়েকজন স্থপতির কাছ থেকেও তিনি তথ্য সংগ্রহ 

করেছেন ( এ-ব্যাপারে তিনি প্রধানত নিরর করেছেন ভিজিয়ানা গ্রামের 

মহারাজের হেভমিস্ত্রির উপর )। তবে উড়িষ্যার মন্দিরের গঠন বৈশিষ্ট্যকে 

আশ্রয় ক'রে কাঁশীর মন্দির গড়ে উঠেছে-__ এই অভিমতটি বিতর্ক আহ্বান 

করে। রাজেন্দ্রলালের মতে কাঁশীর বিশ্বেশ্বর মন্দির ব! কেদারের মন্দির, 
18 0৩5 06 ০02005160 10 05০ 02155212001... 16 111 2 

018০০ ০০ 70510561৮60 01890 61০ 18002101590 9110191160 011০ 05061 

01] /19101) 00০ 10110211795 15212 00110) ৮56 006 058110615 
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রাঁজেন্্রলাল সেইসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কাঁশীতেই এবং এলাহাবাদ- 
মথুর! প্রভৃতি অঞ্চলে আর একধরণের মন্দির দেখ! যাঁয়, যেখুলি 

ভারতীয় স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করেনি; এগুলি ভারতীয় এবং মুসলমানী 

স্থাপত্যের মিশ্রণজীত বল! যেতে পারে, রাজেন্দ্রলাল যার নাম দিয়েছেন 

117900-9878 0610 112120116? 

উড়িস্যার মন্দিরের আকৃতি নিয়ে রাজেন্দ্রলাল দীর্ঘ আলোঁচন। 
করেছেন। তিনি দেখেছেন এই রীতি সরল, সুদৃঢ়, দিও বৈচিত্র্যহীন। 
রাজেন্দ্রলাল মন্দিরের বহির্গাত্র, শিখর, কলস, মন্দিরঅভ্যস্তরস্থ বিগ্রহের 

অধিষ্ঠানভূমি, জগমোহন, নাটমন্দির, ভোগমন্দির, তোরণ ( গোপুর ) 
প্রভৃতির গঠনবৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। প্রসঙ্গত ভারতবর্ষের অন্তান্ত 

অঞ্চলের মন্দিরের সঙ্গেও তুলনা করেছেন, এবং উড়িস্তার স্থাপত্য কীতির 
স্বাতস্্য দেখিয়েছেন । গ্রীক স্থাপত্যের সঙ্গে তুলনা অনেক সময় 

ভারতীয় মন্দির সম্বন্ধে ধারণ স্পষ্ট ক'রে তুলতে সাহায্য করেছে, যেমন 
গ্রীসের মন্দিরগুলি পশ্চিমমুখী, অন্যদিকে উড়িগ্তার প্রাচীন মন্দিরগুলি 
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পূর্বমুখী,_ সুর্যের সঙ্গে সম্পর্কটি এখানে লক্ষণীয় । এই সঙ্গে মন্দির 

নির্মাশের বিভিন্ন উপাদাীনেরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে, ষার মধ্যে আছে 

নানা ধকম পাথর (ল্যাটেরাইট, ক্লোরাইট, গ্রানাইট, শ্যাগুস্টোন ) এবং 

ইটের ব্যবহীর। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য' যে, যোরোপীয় 

পণ্ডিত্তের উড়িষ্যার মন্দিরের আলোচনায় প্রায়শই গ্র্যানাইট পাথরের 
ব্যবহারের কথ৷ বলেছেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন, পুরী ব। 

তৃবনেশ্বরে কোথাও তিনি মন্দির নির্মাণে এই পাথরের ব্যবহার দেখেননি । 

পাথর নিমিত এই মন্দিরগুলির স্থায়িত্ব আজও বিস্ময় উৎপাদন করে । 
পাখরগুলি ছিল আকারে এত বড় এবং সেগুলি এত নিখু'তভাবে কাটা 

হতো যে, একটির পর একটি জোড়া লাগালেই তারা মিলে যেত। কাঠের 
ফ্রেম কদাচিৎ ব্যবহার করা হয়েছে, আর হলেও তার কোনো অস্তিত্ব 
আজ নেই। লঙ্কা কানিল বা ছাদের পাথরে লোহার ক্ল্যাম্প্ ব্যবহার 
করা হতো । যদিও পরে লোহায় মরচে পড়ায় এবং ক্ষয়ে যাওয়ায় পাথর 

অনেক সময় ফেটে গেছে বা ভেঙে পড়েছে | চুনবালি বা সিমেন্টের 
প্রচলন না থাকলেও, 097%0772 (00901251 11705956016 

০0102101019 ) 20001005 1) 2.107056 ০৬০] 19216 08 0011558. 
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কড়ির ব্যবহারও উড়িষ্যার মন্দিরে প্রায়ই দেখা যাঁয় এবং সেই বিরাট লৌহ 
খগুগুলির ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে খুব সামান্য । কাঠের ব্যবহার কি ধরণের 

হতো! তার পরিচয় আজকে পাওয়া দুবূহ, কারণ এখন যে-কাঠের দরজা 

ইত্যাদি উড়িগ্তার মন্দিরে দেখা যায় তা পরবর্তীকালে নিমিত। 
রাঁজেন্দ্রলীলের মতে একমাত্র ভুবনেশবরে তোরণ ছ্বারের চন্দন কাষ্ঠ নিমিত 

দূরজাটিই স্থপ্রাচীন কাষ্ঠশিল্পের নিদর্শন । এর পর প্রবন্ধের শেষাঁংশে 
রাজেন্দ্রলাল গৃহনির্মাণের সময় ( দিন-ক্ষণ-মাস ), ভালো জমির লক্ষণ 

ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় ধারণার পরিচয় দিয়েছেন । 
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ণ. 

স্থাপত্যের সঙ্গেই রাজেন্দ্রলালের আলোচনার বিষয় হয়েছে উড়িস্তার 
ভাস্কর্য ও তার বৈশিষ্ট্য । উড়িস্কার বিভিন্ন মন্দিরের প্রস্তরক্ষোদিত মৃতি ও 

চিত্রগুলি যে-কোনে৷ দেশের পক্ষে গৌরবের বস্ত। রাজেন্দ্রলাল এই 

ভাস্কর্যকর্মের মধ্যে একদিকে যেমন দেখেছেন বিশ্বজনীনতা৷ ও চিরস্তনতা, 

অন্যর্দিকে তেমনি বিশেষ দেশকালের ছায়াপাঁতও দেখেছেন এর মধ্যে । 

স্বভাবত শিল্পের মধ্যে যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশ সেখানে তা সর্বজনীন, 
আবার বিশেষ অভিজ্ঞতা যখন সেই মানুষের অস্তিত্বকে নির্দেশ করে 

তখন তা সাময়িক। সুতরাং ফোরোগীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে ভারতীয় 

ভাস্কর্যের সাদৃশ্ঠও যেমন আছে, বৈসাদৃশ্তও তেমনি অনিবার্ । সাদৃশ্য 
ভারতীয় শিল্পের অনুকরণপ্রিয়তা প্রমাণ করে না। এইখানেই বিতর্কের 

স্থত্রপাত, এবং রাঁজেন্দ্রলাল নানাদিক থেকে পর্যালোচনা ক'রে দেখাবার 

চেষ্টা করেছেন যে, শ্ত্রীক বা মিশরীয় বা আসিরীয় শিল্পের সঙ্গে উড়িস্তার 
শিল্পের কর্দাচিৎ সাদৃশ্য থাকলেও, উড়িস্যার শিল্পকর্ম স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ভারতীয় আদর্শে রচিত। একথা অবশ্থান্বীকার্য, য়োরোপীয় শিল্পসংস্কার 

একাস্তভাবে গ্রীক ভাঙ্কর্ষের আদর্শে রচিত হওয়ায়, ভারতীয় শিল্পের 

বিচারে সেই একই মানদগ্ডের প্রয়োগ ঘটে, এবং তার ফলে ভারতীয় 

শিল্পের কখনো জোটে প্রশংসা, কখনো নিন্1া। রাজেন্দ্রলাল 

ওয়েস্টম্যাকটের 72 %52007% ০7 :50%177%76 এবং উইলহেম্ লুবকের 

71651225010) ০0 4216 ও 7272 12725107007 9017775 গ্রস্থ 

থেকে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে য়োরোপীয়দের অভিযোগগুলি সংগ্রহ 

করেছেন, এবং এগলিতে প্রদত্ত তথ্য, বিচারপন্ধতি এবং সিদ্ধান্তের 

তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ফ়োরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতীয় শিল্পকলায় 

ধর্মের ( হিন্দু) গ্রতিরূপায়ণ দেখেছেন, এবং তাই থেকেই ভারতীয় শিল্পের 

অস্বাভাবিকতা, কল্পনাসর্বস্বতা, অসঙ্গতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলি বদ্ধমূল 
ধারণা পোষণ করেছেন। তথ্যগত ভ্রান্তি কয়েকক্ষেত্রে অনিবার্ষ হয়েছে, 

যেমন লুবকে রাঁবণকে দেবতা মনে করেছেন ইত্যাদি, কিন্তু আরও বেশী 
১৩ 



১৪৬ রাজেজলাল 'মিজ্ 

প্রবল হয়েছে ধর্মীয় সংস্কার 4 রাজেন্দ্রলাল লুবকের মতাঁমত প্রসঙ্গে তাই 
মন্তবা করেছেন, 46 15 00019) 0661050০020 20180910060 

086 006 09951765901 09৩ [71500 161181018 250 205 

107869191955103] 01651017659 2:15. 0176 0115 520589, 01: 005 

০1316 080565১0802 10৮7 01781280621 0: 0126 11001215 0185610 

81001180126 00 25501279995 096 02096653502 1385 00126) 

51281 1100191) 70155010 2৮ 00856 06 10৬7) 02021252 036 [নু ঠত00 

16115101215 08.৮৯৭ প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং দেবর্দেবী পরিকল্পনা 

আজ অর্থহীন এবং অসঙ্গত মনে হতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্খ আস্বাদে ধর্মীয় 
বিশ্বাস কেন বাধা স্যপ্টি করবে? অবাস্তর হলেও, রাজেন্দ্রলাল প্রচুর 
পরিশ্রম সহকারে দেখিয়েছেন শরীক ও ভারতীয় দেবদেবী কল্পনার সাদৃস্ঠ ; 
এবং সে-ক্ষেত্রে ভারতীয় দেবদেবী মূতি হাস্যকর মনে হলে শ্ত্রীক দেবদেবীর 
মৃতিও অন্ুরূপ কারণে অভিযুক্ত হতে পারে। য়োরোপীয় ভাক্র্য নিয়ে 
রাজেন্দ্রলাল অতি দীর্ঘ আলোচন! করেছেন, এবং বলাবাহুল্য, এই 

আলোচনায় তাঁকে য়োরোপীয় পণ্ডিতদের গ্রস্থাবলীর উপরই নির্ভর করতে 
হয়েছে। প্রায় শতাব্দীকালের ব্যবধানে রাজেন্দ্রলালের এই আলোচন৷ 
আজ অনেক পরিমাণেই অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, কিন্তু য়োরোপীয় ভাস্কর্যের 
সঙ্গে তুলনায় ভারতীয় ভাক্ষর্ষের স্বকীয়তা এবং শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের প্রয়াস 
সে-যুগে ধতিহাসিক কারণেই অনিবার্য ছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজেন্দ্রলাল যখন অতীত ভারতবর্ষের 
স্বাপত্য-ভাক্বর্ষের আলোচনা করেছেন, তখন একদিকে যেমন জ্ঞানাহ্ুশীলন 

এবং সভ্যাবিফারের অদম্য আগ্রহ ছিল, তেমনি অন্যর্দিকে অতীত 
ভারভবর্কে অবলম্বন ক'রে আত্মঙ্লাঘাবোধের প্রকাশও অনিবার্য ছিল। 

ফ্লোরোপীয় পণ্ডিতদের মতামত রাজেন্দ্রলালের কাছে অনেক সময় 

ভ্রান্ত ব'লে মনে হয়েছে, কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে তাকে আবার 
ঘোরোপীয় পণ্ডিতদের রচনার উপরই নির্ভর করতে হয়েছে । 

উনবিংশ শতাব্দীর এই ম্ববিরোধ রাজেন্্রলালের লেখায় বারবার 
আত্মপ্রকাশ করেছে, এবং আধুনিক পাঠক কদাচিৎ বিরক্তবোধ 



ইতিহাশচর্চায় রাজেজলাল ১৪৭ 

করলেও, এঁতিহাসিক কারণেই রাজেন্দ্রলালের রচনাবলী পর্যালোচনার 
প্রয়োজন আছে । 

€000120 9০0100816? প্রবন্ধে রাজেন্ুলাল ভারতীয় শিল্প লম্বন্ষে 

য়োরোপীয় পণ্ডিতদের অভিযোগগুলি শুধু খণ্ডন করেননি, ভারতীন্র 
শিল্পের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাঁদনের জন্য তার মধ্যে রাস্কিনের 566 12705 

0 42707565075 গ্রন্থ অবলম্বনে সাতটি দিব্য উজ্জল আলোক শিখাকে 
আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। অব রাস্কিনের আলোচম৷ 
য়োরোগীয় শিল্পকল! সম্বন্ধে যতখানি প্রযুক্ত হতে পারে, ভারতীয় শিল্প 

সম্বন্ধে তার প্রয়োগ ততখানি যথার্থ মনে হয় না। অন্যদিকে ভারতীক় 
শিল্পের সমর্থনে সব-কিছু লেখা হলেও, শ্ত্রীক শিল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে 
রাঁজেন্রলালের মনেও বদ্ধমূল ধারণা ছিল। তাই তাকে এই সঙ্গে বলতে 
হয়েছে, ণু£ 6721 (ভারতীয় শিল্পীদের ) 2৪6৮1729626 21781066217 

179.5 1500 190৮0. 00116 50 57100255601] 2.3 ০0010 192 ড/131)60, 

1615 002 25 12701) 60 210 10170019170 109851176 26091186000 

026 71601) 06 25০2116100৩ 710) 10101) 770101221 001605 

৪1০ 00 2706 00 ০0120912105 29 60109010109] 1)910105 2100 

10051 0:21001025 ; 101: 16 70090 702 10010196. 11) 02100 0090 

ঘ1726 15 1601001290৪. 00056 1)81005% 01990310101 2০001011076 10 

9025 296102১0025 ০0:01 91909810 10500100095 250 

07210751562 10 20061801১৯৮ 

ভারতীয় শিল্পের প্রধান বিষয় চিরস্তন নিসর্গ প্রকৃতি ফুল, লতাপাতা), 

জীবজন্তু এবং নরনাঁরী। এগুলির মধ্য দিয়েই ভারতীয় শিল্পের স্থানীয়- 
শভাঁবটি ভালোমতে! ফুটেছে । যেমন উড়িস্যায়, এবং ভারতবর্ষের সর্বজ্র, 
প্রধান যে-ফুলটি ভাক্ষর্কর্মে স্থান পেয়েছে সেটি হলো পদ্ম। পদ্মের 
বিচিত্রবূপ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ক্ষোদিত হতো পাথরের গায়ে । অবস্থাই 

মার্বেল পাথরের ভাস্কর্যকর্মের সুক্্সত1 উড়িস্তার বেলেপাথরে সম্ভব ছিল 

না, তবু ভারতীয় শিল্পীদের এ-ব্যাপারে অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে 
এখানে মনে রাখতে হবে, বাস্তবের গ্রতিরূপ রচনায় পারদশিতাকেই 



১৪৮ রাজেন্লাল মিত্র 

উনবিংশ শতাব্বীতে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের নির্শন মনে করা হতো। 

রাজেন্্রলাল তাই বারংবার এই একই প্রসঙ্গ তুলেছেন, শিল্পী কতখানি 
প্রক্কত্তির অনুকরণ করতে পেরেছেন । ফলে ভাবের থেকে বন্তই অনেক 
সময় অতিরিক্ত প্রাধান্য পেয়েছে । উড়িস্তায় বিভিন্ন মন্দিরে জীবজন্তর 
প্রস্তর মুতিগুলিকে রাজেন্দ্রলাল প্রশংসা করেছেন, বিশেষত কনারক 
মন্দিরের হাতি-ঘোড়া, যেগুলি 42109115101 761] 11:019016101560 

এবং 46:2৮ 01056. 27010961020 061890016১৯ । অন্যদিকে সিংহ 

মৃতিগুলি বাস্তবের প্রতিরপ নয়, বরং কল্পনার মিশ্রণে এক বিচিত্র 

অপরিচিত জন্ত বলে মনে হয়। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরও “কনারক" প্রবন্ধে 

একই জাতীয় মন্তব্য করেছেন, “ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত জীবজন্তদিগের যৃতিগুলিই 
কিস্ুন্দর। এমন স্ুগ্রীব তেজে ভর! অশ্ব, এমন হন্দর সুঠাম করিবর । 

কেবল সিংহ দুইটি প্রকৃতির অনুরূপ নহে-_ কিন্ত তাহাঁও উড়িস্তার অন্ঠান্ত 
মন্দিরের সিংহের তুলনায় কতকট৷ সিংহের মত বটে।,২০ রাজেন্দ্লাল 
অবশ্ঠ এর কারণ নিয়ে অনেক ভেবেছেন, এবং তাঁর ধারণ। উড়িস্তা থেকে 

সিংহ বহুদিন পূর্বেই লুপ্ত হয়ে যাওয়ায়, অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে হয়েছে 
শিল্পীদের, এবং ফলে বাস্তবচ্যুতি অনিবার্য হয়েছে । উড়িম্তার নারী- 
প্রস্তরমুতি সম্বন্ধেও রাঁজেন্দ্লাঁল মন্তব্য করেন, ণুঃ। 50706 6%:81700155 

0০ 1009০061091 17%1961700155 0: ০০০০0117515 5161)061 52156 

8000 19150 17105) 212 20021000250 60 06 12012521050 10 90006 

৪6 2 580 52,01:16106 01 00201.১ বলাবাহুল্য, রাজেন্্লালের 

শিল্পবিচার পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক শিল্পসমালৌচকের1 একমত হবেন না, 
কিন্তু এই একই মতবিরোধ অনিবার্য হবে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর 

য়োরোগীয় শিল্পবিচার পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক শিশল্পবিচারের। ফলে 
ভারতীয় ভাস্কর্ষে (বিশেষত পুরুষ মুতিতে ) যে অতিরিক্ত কমনীয়তা, 

লালিত্য এবং শিথিলতা (মাংসপেশীর অভাব ), যার জন্য লুবৃকে দায়ী 

করেছেন ভারতীয় শিল্পীদের অসামর্থ্য এবং কিছুটা ভারতীয় ধর্মের 

( হিন্দু) স্বপ্লালুতা-_ রাজেন্দ্রলাল তার প্রতিবাদ করেছেন এবং দেখাবার 

চেষ্টা করেছেন প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক কারণেই ভারতবর্ষে পুরুষের, 
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দেহে মাংসপেশীর দৃঢ় প্রকাশ ঘটে না। বলাবাহুল্য, এখানে লক্ষণীয় 
যে, রাজেন্দ্রলাল প্রমাণ করতে চাইছেন ভারতীয় ভান্কর্য “-..9%27111 
7270125678658 07:61 77727100117 29100001560 2 05০ [150181) 

০1170962190. 0129£2150175 850 52516091912 ০150.'২২ রাজেন্দ্রলাল 

অতঃপর উড়িস্তার প্রস্তরমৃতিগুলিতে নরনারীর অবস্গবগত সঙ্গতি 
সতর্কভাবে পর্যালোচনা করেছেন, এবং মস্তক, ললাট, জর, চক্ষু, ওষঠ, 
আনন, নাসিক, কর্ণ-_ প্রত্যেকটি অঙগ-প্রত্যঙ্গে বান্তবানকৃতি লক্ষ্য 

করেছেন। মানসারের রচনা! এবং “শিল্পশাস্ত্র” অবলম্বনে অবয়ব গঠনের 

বিচিত্র পরিমাঁপগুলিও প্রবন্ধে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে । 

প্রাচীন ভারতীয় ভান্র্ষের আলোচনায়, বিশেষত উড়িত্ার মন্দির 
গাত্রে ক্ষোদিত প্রস্তর যৃতি প্রসঙ্গে, রাঁজেন্দ্রলাল সর্বাধিক বিব্রত হয়েছেন 
আধুনিক দৃষ্টিতে অশোভন এবং অশ্লীল কিছু নিদর্শন নিয়ে। ভিক্টোরিয়- 

যুগের য়োরোগীয় পর্যটক এবং পণ্ডিতের] কখনোই এগ্তুলিকে উতর 

শিল্পকর্মের নিদর্শন মনে করেননি, বরং এগুলির মধ্যে তীরা দেখেছেন 

ভারতীয় জীবনে এবং চরিত্রে নীতিবোধ এবং রুচিবোধের অভাব, তাদের 

ভাষায় এগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য 4.০ 10106) ০০16১ 0: £960ি 

0০ 107]: 162117)55 0: 0006 0710110০1 এবং "60 10৬61 210 00 

1)ড01:01)গ 709969 05 001655610108016 160697051610105,২৩ 

ভারতীয় শিল্পীদের বিরুদ্ধে এ-মভিযোগ রাজেন্দ্রলাল মেনে নিতে 

পারেননি, যদিও এই যুতিগুলি তাঁর চোখেও নীতি এবং রুচি- 
বিরুদ্ধ মনে হয়েছে । শিল্পের প্রয়োজনে নগ্নতা মেনে নেওয়৷ গেলেও, 

মিথুন মূতি মন্দিরগান্রে প্রত্যাশিত নয়। দেবতা যে-মন্দির মধ্যে 

'অধিষ্িত, যেখানে ত্যাগ এবং বৈরাগ্যের ভাব প্রবল, সেখানে এই জাতীয় 
বাসনাসংরক্ত জীবনের নগ্ন প্রকাশ কেন ঘটেছিল, তা নিয়ে বহু গবেষণ! 

হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে "মন্দির প্রবন্ধে এই ভাববৈপরীত্যের 

এক ধর্মীয় এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন ।২৪ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

“কনারক* প্রবন্ধে এই একই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, এবং বিক্ষদ্ধ 

ভাঁববস্তর একত্র অবস্থানের মধ্যে জীবনের প্রতিরূপ লক্ষ্য করেছেন ।২৫ 
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গর$ ত্রীর ছিল না। তাছাড়া ঘোয়োশীয় শিষ্পসমালোচকদের 
বৌক্াবার দায়িত্বও তার ছিল। ফলে রাজেজলাল ঠতিহাসিক দৃষ্টিতে 
সব ব্যাপীরট। দেখবার চেষ্টা করেছেন । তিনি মন্দিরগাজে এই জাতীয় 

অশোভন মৃত্তি কেন স্থান পেল সে-সন্বন্ধে পুরীর বহু পর্ডিতের সঙ্গে 
আলোচনা করেছেন, কিন্তু তারা কোনো! যুক্তিগ্রাহ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম 

হননি । অবশ্ত ছু একটি মন্দিরে (যেমন খারজিনপুব ব খাজুরাহের 
হেমবতীব মন্দির ) এই জীতীয় মুততিকে অবলম্বন ক'রে অনেক কিংবদন্তী 

গ্রচলিত আছে ; রাজেন্দ্রলাল তার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই জাতীয় 

কাহিনী যে, সব মন্দিরের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হতে পারে না তাও 

জানিয়েছেন । 

রাজেন্দ্রলাল দেখেছেন, মন্দির ব্যতীত অন্ত কোথাও এই জাতীয় 

অশোভন মৃতি লক্ষ্য করা যায় না । এমনকি মন্দিবের বাহিরের প্রাচীরে 
বা তোরণে কোথাও এই মৃতিগুলি স্থান পায়নি। এই থেকেই 
তার মনে হয়েছে, যৃতি গুলির সঙ্গে ধর্মীয় ব্যাপারের একটা ষোগ আছে। 
কোনো সন্দেহ নেই প্রাচীন ধর্মীয় সেই প্রথা বা! রীতি এখন আর প্রচলিত 

ন। থাকায়, মন্দিরগাঁত্রের এই মুতিগুলি আজ আমাদের বিচলিত করে । 
রাজেন্দ্রলালের মতে এর কারণ, ---280950 06 005 017010155 ০0 

71101) 017০ 07210515. 1150125 210 5190ড710. 091178 020102650 

€09 012 20550610291 2:00120101) 01 0105 01791110 0001516702. 

0108. ৮2৮ 22115 021100 11) 6105 101500150৫6 1:2115101), 

00০ 010981110 21610271725 17210 ৪ 10101192176 1912.02 

0 016 20100. 0£ 0090.২৬ এর পর রাজেন্দ্রলাল প্রাচীন ধর্মীয় 

বিশ্বাসের সঙ্গে জন্মপ্রক্রিম্া বা ্থষ্টিপ্রক্রিয়াব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়েছেন । 
শিবলিঙ্গের উপ1সনার দীর্ঘ সামাজিক ও ধর্মী পটভূমি ইতিহাস-সমধিত । 

এবং রাজেন্দ্লাল প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন প্রাচীনকালে মিথুন 
যৃতি অঙ্গীল বা অশোভন রিবেচিত হতো না, বরং তাঁর পিছনে 
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ধর্মীয় সমর্থন ছিল। উড়িকার মশদিয়ের ভাক্ষ্দ সম্পর্কে এই নিদ্ধান্ত 
অন্যান-নির্ভর হলেও, তার বিশ্লেষণ একাম্বভাবেই তথ্য-নির্ভর, এখং 
আধুনিক মনের কাছে বিশ্বাসঘোগ্য যনে হয়্। 

৪9, 

17344274 02) গ্রন্থটি শুধু পরবর্তী রচনা হিসাবেই নয়, স্থাপত্য- 
ভাস্কর্য সংক্রান্ত বিতর্কে 427295265 ০ 07552 গ্রন্থের পরিপূরকরূপে 
রাজেন্্লাজের রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ১৮৭৭ খ্রীষ্টাবের 
জানুয়ারী মাসে ব্রঙ্মদেশের রাজার নির্দেশে একদল স্থপতি এবং পর্যবেক্ষক 
বদ্ধগয়-সংরক্ষণ উদ্দেশ্তে ভারতবর্ষে আসেন এবং মন্দিরের মোহাস্তের 
অঙ্ুমতিক্রমে বুদ্ধগয়ার মন্দিরটি পরিষ্কার করার কাজে নিযুক্ত হন। তারা 
মন্দির এবং তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার করার সময় একদিকে যেমন বহু 
লুষ্ত স্তুপ, যতি, কারুকার্য আবিষ্কার করেন, অন্যদিকে তেমনি নৃতন 

দেওয়াল নির্মাণের ছারা প্রাচীন অনেক কীতি নষ্ট ক'রে ফেলেন। এ- 
ব্যাপারে বাংলা গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হলে, গভর্ণমেন্টের পক্ষ 
থেকে সেক্রেটারী শ্যর স্টয়ার্ট বেইলি রাঁজেন্দ্রলালকে লেখেন, 
1] [70010 715165 00 [00 1 5০৮. 08 1002106 10 0002121) 

০ 02 ৪. 51510 00 13940179. 0855 00 15060 002 011 8.0 

61১০ 12008105 001160069) 20 00 £1৮2 20105. 85 00 10611 

81112 2150 00 05611 01500510100) ৪150 চ৮1)201021: 00০16 212 

21 01296515001 809 60 01১2 451960 99০82 ; 8150 £615612115 

(0 20102 1132 3০0৮6117616 10 12810 00 006 10212106021 

1১101) 0১০ 0061960]0। 0£ 0106 8010)656 202580015 51)0010 

79৪ ০07001160২৭ রাজেন্দ্রলাল লেফটেন্তাপ্ট গভর্ণঝের নির্দেশ 

অনুসারে ১৮৭৭ খ্রষ্টাব্ধে শরৎকালে বুদ্ধগয়! পর্যটন করেন এবং অন্সন্ধান- 

কালে তিনি শুধু নানা তথ্য সংগ্রহ করেননি, তিনি সেই সঙ্গে অনেক. 

চিন্তরলিপি, মানচিত্র এবং নক্সা ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। অনুসন্ধানের 
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ফল হিসাবে তিনি প্রথমে গভর্ণমেশ্টের কাছে একটি রিপোর্ট প্রদান 
করেন, এবং পরে রিপোর্টে অব্যবহৃত তথ্যসমূহের সংকলনে 73%77 

9472 নামে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে )। প্রসঙ্গত উল্লেখ 

করা যেতে পারে বুদ্ধগয়া সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের কৌতুহল এবং তথ্য- 
সংগ্রহের চেষ্টা তার কয়েকটি প্রবন্ধে পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে।২৮ ১৮৬৪ 
্রীষটান্ে বুদ্ধগয়া ভ্রমণের পর সোসাইটির জার্ণালে তিনি যে সচিত্র প্রবন্ধটি 
প্রকাশ করেন, তারই মধ্যে তার পরবর্তী গ্রন্থের বীজ লক্ষ্য করা যায়। 

প্রায় আড়াইশো৷ পৃষ্ঠার এই বইটি ছয় পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম 
পরিচ্ছেদ বুদ্ধগয়ার অবস্থান, ভৌগোলিক বিবরণ, বর্তমান অবস্থা, অতীত 
ইতিহাস, গয়াহুরের কাহিনী, বর্তমান নামের তাৎপর্য ইত্যাদি আলোচনা 
করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুদ্ধদেবের কাহিনী; তৃতীয়, চতুর্থ ও 

পঞ্চম পরিচ্ছেদে যথাক্রমে স্থাঁপত্য, ভাঙ্কর্য এবং শিলালিপির নিদর্শন । 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এতিহাসিক বিবরণ স্থান পেয়েছে । ভূমিকায় রাজেন্রলাল 
স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, এই গ্রন্থে তিনি নৃতন তথ্য উপস্থাপন অপেক্ষা 
পূর্বতন গবেষণালন্ধ তথ্যের সন্ধ্বহারেই বেশী মনোযোগী; ফলে 
বুদ্ধগয়া সংক্রান্ত একটি কোযগ্রন্থর্ূপেই রাজেন্দ্রলালের আলোচনাটি 
বিবেচ্য । তবে অন্ঠান্ত পণ্ডিত এবং গবেষকদের মতামত পর্যালোচনা 

করতে গিয়ে রাজেন্দ্রলালকে অনেক সময় প্রচলিত মতের প্রতিবাদ করতে 

হয়েছে, এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্য সংক্রান্ত তার স্বকীয় মতামত তিনি তথ্যসহ 

এখানে পুনধিন্তাস করতে সক্ষম হয়েছেন। এই দিক থেকে বর্তমান 
গ্রন্থটি 48157518865 ০ 0/£552 গ্রন্থের পরিপূরক বিবেচিত হতে পারে । 

134927,2 94)2 গ্রন্থে ভাস্কর্ষ-সংক্রান্ত পুরাতন বিতর্কের বিস্তৃততর 

আলোচনা স্থান পেয়েছে । ভারতীয় ভাক্কর্ষে গ্রীক প্রভাবের প্রসঙ্গটি 
রাজেম্্রলাল এখানেও আলোচনা করেছেন এবং প্রসঙ্গত মাতৃত্তন্ 

পানরত শিশু যৃতির পিছনে বাইজ্যাণ্টাইন প্রভাব তথা ম্যাডোনা মৃতির 
সাদৃশ্বা প্রস্ে ওয়েবারের মতামতের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন । যশোদার 
ক্রোড়ে শিশু কৃষ্ণের মূতির পিছনে বাইজ্যাণ্টাইন প্রভাব অন্সন্ধান 
একান্তই অপ্রাসঙ্গিক | রাজেন্দরলাল ভারতীয় প্রস্তর স্থাপত্যকে অশোঁকের 
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পূর্ববর্তাঁযুগের কীতি ব'লে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, এবং দেখিয়েছেন 
স্থাপত্যের বিকাশের সঙ্গেই ভাক্কর্ষের বিকাশ হয়েছে। এ-সন্বদ্ধে 
রাজেন্দ্রলালের মতামত পুনরুদ্ধত কর! যেতে পারে, 4১150. 51556 

[01812 560176 20191660০6015 15 015 0721 0৮০ 2০ ০৫ 

48510159) 90001700016 70150 1110657152 06 30১ 8150 0156 725-7611675 

0৫055 04855100 08৮25১ ৮/12101) [22 60 0865 2:01 

672 1010015 1০ 006 10010) ০2136015 106101:5 (01011569105 

1590 11701917) 1017.5610 210 15 107)001) 0106 0281) 4£510155. 

4100 05052 70257151165 216 2৮1 01061) 10001) 10200191) 

০6662 2%5০1650১ 0817 215 ৮0110 0£ 4৯510125 01006-২৯ 

১..:0210565 £61£055010- 45107229108) 2 17222) 29267 

16102761502 0 876 2৮012502752 £219752721212 11272 
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৪. ]817625 চ21£705500-- 77662 272 99797%5 71/07578, 01 
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রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাস 

রাজেন্্রলাল যে-সময়ে এতিহাসিক প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন, তখনও 

হয়নি। চেষ্টা অবশ্য চলছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই, কিন্ত 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এতিহাঁসিকদের হাতে সে-পরিমাণ তথ্য 

ছিল না, যাতে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ইতিহাস লেখা যায়। ফলে সে-যুগের 
এঁতিহাদিকদের তথা সংগ্রহেই অধিক মনোযোগ দিতে হয়েছিল; এবং 

শিলালিপি-মুদ্রা স্বাপত্য-ভাস্কর্ষের আবিষ্কার এবং লেখমালার অর্থোদ্ধার 
নানা বিতর্ক স্যরি করেছিল। রাজেন্ত্রলালের প্রথমযুগের এঁতিহাসিক 
রচন। প্রধানত লেখমালার অর্থোদ্ধার এবং কালনির্ণয়সংক্রাস্ত বিতর্কে 

পরিপূর্ণ। ক্রমশ নান! তথ্য সংগ্রহের লাহায্যে এবং আলোচনাদির ফলে 

ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রচনাঁতেও তিনি সক্ষম, হন। মুসলমাঁনযুগের 
রাজবৃত্ত নিয়ে রাজেন্দ্রলাল কিছু কিছু লিখলেও, হিন্দু-বৌদ্বযুগ সম্বন্ধেই 

তার আগ্রহ ছিল বেশী। রাজেন্দ্ললালের এতিহাসিক গবেষণামূলক 
প্রবন্ধের মধ্যে পাল ও সেন-যুগের রাজবৃত্ত সর্বাধিক মূল্যবান । 

১৮৪৭ গ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাজেন্দ্রলাল এসিয়াটিক সোসাইটিতে 
গ্স্থাগারিক এবং সহকারী সম্পাঁদকপদে নিযুক্ত হন, এবং তার মাত্র 
একবছর পরেই এসিয়াটিক সোসাইটির প্রসিভিংসে 'উম্গা লিপি'র 
ইংরেজী অন্থবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে তীর গবেষণা-জীবন শুরু হয়। তখন 

তার বয়স মাত্র বাইশ। প্রমিডিংসের সম্পাদক পাদটাকায় জানিয়েছেন, 
1৬৬০ 109০ 57050100050 05৩ 01252100 ঢ2221151) 25101 0£ 036 

150100007) 10806 0৮ 001 1816106650. 50810 11520 03200 

[২9121501915] 01067) 101: 0056 1 210001) [0100151060 0% 

0896, 8166০০,৯  এই সময় থেকে রাজেন্ত্রলান একাধিক লেখমালার 

'অন্গুবাদ করেন, এবং পরবর্তীকালে তীর কোনে জন্থুবাদের ঘাথার্থ নিয়ে 
কখনে। বিতর্ক স্থষ্টি হলেও, সেগুলির যূল্য আজও হাসগ্রাপ্ত হয়নি। 
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১৮৯৮ খরীষ্টাবে বিনায়কপালদেবের বংশতালিকাসংযুক্ত একটি তাশ্রলিপির 
'অন্গুবারকালেই পালরাঁজাদের সথ্বন্ধে রাজেন্্লালের প্রথষ আগ্রহ 

প্রকাশ পেতে দেখি । ১৮৫০ গ্রীষ্টাব্ধে সোসাইটির প্রসিভিংদে রাজেন্দ্রলাল 

উদ্দয়িনীতে প্রাপ্ত একটি দীনপত্রের ইংরেজী অনুবাদকাঁলে নিজন্ব 

মতাঁমতসহ সেটি প্রকাশ করেন।৩ এর পর রাজেন্দ্রলাল পধায়ক্রমে 

মহম্মদপুরে (যশোহর ) প্রাপ্ত তিনটি প্রাচীন মুদ্রার পাঠোদ্বার ও 

আন্মমানিক কালনির্ণয়, থানেশ্বরে প্রাপ্ত সংস্কৃতলিপির অনুবাদ ও 

আলোচন।, এরাঁন, গোয়ালিয়র, এবং কাশ্ীরের তোরমান নামে রাজার 

কাল এবং পরিচয় নির্দেশ, আফগানিস্তানে প্রাপ্ত ব্যাক্ট্রিয়ান লিপির 

অন্গবাদ প্রকাশ করেন। বর্তমান গ্রন্থের “পরিশিষ্টে' তার এই জাতীয় 

সকল রচনার তালিকা আছে । 

এসিয়াটিক সোসাইটির জাণ্ধালে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের প্রথম 

প্রবন্ধটির বিষয়,__ রাজশাহীতে প্রাপ্ত লিপি থেকে সেনরাজাদের পরিচয় ।5 

তার প্রায় দশ বছর পরে জার্ণালে সেনরাজাদের স্ধন্ধে তার দীর্ঘতর 
প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ।৫ পরে এই প্রবন্ধাট অবলম্বনেই রাজেন্দ্রলাল সেন- 

রাজাদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রচনা! করেন। পালরাজাদের বিভিন্ন দানপত্র, 
মুদ্রা ও লেখমাঁলা নিয়ে রাঁজেন্্লাল একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন, সম্ভবত 

শেষ রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের 

প্রসিডিংমে ।৬ 

স্বাভাবিক কারণেই, রাজেন্দ্রলালের এই জাতীয় অধিকাংশ রচন! 

আজ বিস্থৃত, যদিও আধুনিককালে ভারতবর্ষের যেংপূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত 

হয়েছে তার পশ্চাতে উনবিংশ শতাব্দীর এই বিক্ষিপ্ত গবেষণামূলক 

প্রবন্ধ গুলির যূল্য অপরিসীম । কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে রাজেন্দ্রলালের 

এই জাতীয় প্রবন্ধের গুরুত্ব নির্দেশ করবো । কুষাণ-রাজাদের কথা 

আমরা প্রথম জানতে পারি কতকগুলি মুদ্রা এবং শিলালিপির সাহায্যে । 

কিস্তু ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির শতবাধিকীর সময়েও ভঃ 

হর্লে জানিয়েছেন, এবিষয়ে ১0062. ছি 00005, 15 5011 ৪ 

2986৮604006 220. 0175161)02১ 5৮212 26 025 0065522ূ 
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৫95. এ-বিবয়ে প্রিন্সেপ, ম্যাসন এবং কাঁনিংহামের মতামত তখনও 

পর্যস্ত সর্বজনম্বীকৃত হয়নি । রাজেন্দ্রলাল মথুরাক্-প্রাপ্ত শিলালিপির দীর্ঘ 
আলোচনার সাহাঁষ্যে সিদ্ধাস্ত করেন, ৮71) 017815062, 216, 

1917809882১) 006 11107099 180060) হান 0109 012000705091028 

05181150৪11 19040 00 002 ঠি56 চ09 52100601155 2:6০ 0১০ 

7016 0: 0101:156) 2100 105 15801105 056 0255 ৪3 09210151175 

00 95155 219) ০. 10108 06 00017021065 52500% £০ £182 

200০1 ) 005 22111625044 09106 ০0081 00 120 4৯, 00. 2179 

035 180550 140, €০ 216 4. [0.৮ কণিফ এবং পরবর্তী কুষাঁণ- 
রাজাদের বৃত্তীস্ত রচনায় এই তারিখ পরবর্তীকালে মোটামুটি গৃহীত 
হয়েছে। কণিক্ষের সিংহাঁসনারোহণ ৭৮ খ্রীষ্টাব্ব-_ একথাও রাজেন্দ্রলাল 

এবং তীর সমসাময়িক গবেষকেরা প্রথম নির্দেশ করেন । | 
গুধধযুগের স্চনাকাল নিয়েও সে-সময়ে মতানৈক্য প্রবল ছিল। 

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্সেপ কর্তৃক ীচীন্তুপে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি 
কালনির্দেশক লিপি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু তিনি তার অর্থোদ্ধার করতে 

পারেননি। পরবর্তীকালে কুহাওন স্তনে ক্ষোন্্ত কালনির্দেশক লিপিও 

নানা সমন্যা উপস্থিত করে, এবং, “৮16 1210910060 10] 10, চি 

10108) 10 1874) €0 7001076 ০00৮ 002 00012 15201705) 0026 1 

৪29 €1)০ 5221 141) 09606 10 002. (0065 21210561546 

00০ 52076 0006 1১০ 00101151060 2 102৮715 021)0 10501106101 

০0৫ 02 52076 91909 30908.) 09050. 2 01065 5221: 146 ০ 09০ 

03802. 218.৯ অবশ মে-সময়ে গুগ্তযুগের স্চনাকাল তথা প্রথম 

চন্ত্রগুপ্তের সিংহাসন লাভ ১৬৬ গ্রীষ্টাব্ব বলে সকলে বিশ্বাস করতেন 

(কানিংহামের দিদ্ধাস্ত ), কিন্তু অধুনা এ্রতিহাসিকেরা ৩২০ খ্রীষটাকে 
গুপযুগের সুচনাকাল বলে নির্দেশে করেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
এরতিহাসিকদের অনেক সিদ্ধান্ত এইভাবে নৃতনতর তথ্য আবিষষারের 
দ্বারা পরিবতিত হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁদের প্রয়াস-প্রযত্ব নিঃসন্দেহে 
সত্যাবিষ্কীরেও অনেকখানি সাহাঘ্য করেছে। 



১৫৮ রাজেজ্লাল মিজ্র 

রাজেন্দ্রলালের এঁতিহামিক প্রবদ্ধগুলির মধ্যে ৬52155০৫026 

05 ০ 08110 প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখষোগ্য । এই প্রবন্ধের 

হুচীয় রাজেনদ্রলাল ভারতবর্ষে ইতিহাস রচনায় শিলালিপি-দুপ-্তপ্ের 
গুরুষ্ব বিশদভাবে আলোচনা করেছেন, 40:012125) 72008706765] 

[33580 16001665 0] 00100101665 ৮/1106612 1150015, 806 12 

[0059১ ৬1272 001110181085 £101103515 0৫101015620 ০৮৪ 

৪11 2150127)0 1550105 [77910106 202521590৫6 05০1001918 

€7০0010125১ 2150 001001105 010. £101165 17700 01:681109 ; 17০7০ 

87056 01172 50৮21515175 200 £:62070610 115০ 100 119 006 

[79.£25 0£ 22101015012 01 211)005010০5, 700 107 8.6 20100] 

815125১1006 : 00115) 10010611116 10015, 2180 70100090 

11)50710010129) 16 1795 00 25689101151) ৪. 17150752170 100 00 19061 

10১০ রাজেন্দ্রলাল এই প্রসঙ্গে গোয়াঁলিয়র দুর্গে প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপির 
সাহায্যে অপরিচিত বছ রাজার নাম ও কাল নির্দেশ করেছেন, এবং 

প্রধানত হণ-রাঁজ তোরমানের এতিহাসিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা 
করেছেন । রাজেন্দ্রলান তোরমানের রাজত্বকাল নির্দেশ করেছেন পঞ্চম 

শতাব্দীর মধ্যভাগ, যদিও সে-সময়ে অন্তান্ সকল ্রতিহাঁসিকই 
তোরমানকে আরও বহু পূর্বের কোনো ব্যক্তিরূপে সিদ্ধাত্ত করেছিলেন 
(ব্যতিক্রম অবশ্য ডঃ ভাউদ্বাজী, যিনি সপ্তম শতাব্দীর পক্ষপাতী )। 

আধুনিক গবেষণায় তোরমান এবং তার পুত্র মিহিরগুলের রাজত্বকাল 
পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিক এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর স্চনাকাল ব'লে প্রমাণিত 
হয়েছে ।১৯ এদিক দিয়ে রাঁজেন্দ্লালের অনুমান অনেকাংশে প্রক্কৃত 
সত্যের কাছাকাছি ছিল। 

শ্রীহষ্ট থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে ভাটেরাতে ছুটি ভাম্রলিপি 
আবিষ্কৃত হয় যেগুলির প্রথম পাঠোন্ধার করেন রাজেন্ত্রলাল। এ-থেকে 
যে-রাঁজাদের বংশতালিকা পাঁওয়! যায় তার প্রথম নাম খরবাঁণ 

( নবগীরবাণ )। পরবর্তাকালে ভঃ কে. এম. গুপ্ত প্রথম লিপিটি 
সম্পাদনাকালে “খরবাণ শব্দটি ব্যক্তিনাম হিসাবে গ্রহণ করেছেন।৯২ 
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রাজেজলাল অবশ্য লক্ষ্য করেছিলেন, “7১5 ০:৫5 712/227527 

200 2৩1272/512 8৩ 8০ 015060 01726 ০1061 105 12895 1০1 &, 

7:06] 181006১0150 0£ 0600 1095 06 29100)665,,১৩ 

তাশ্রন্িপিটির পাঠোদ্ধার এবং কালনির্ণয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধ'রে বিতর্ক চলে। 
রাজেজ্জলাল লিখেছিলেন) “126 0265 ০0৫6 005 150010. 1585 ৮6০12 

1680 0৮ 722016 91011015558. ৯5501 00 06 0106 5০৪1 2928 ০: 

0০ 25. 01 0002 7750 105109952. 11775: 22752227%122741252 

525 2928. 0306 10 002 01151751006 ঠি5 96015 15 ৬2 

08101115200 [10110 2100 1795 02212177011 502601)90 ০৮1 

9150 15 27001709105 005:001,0005 5250150 15 8150 0121 €0 

006501012. 1 2170 0150520. 00 026. 0152 10156 01 2. 4 2120 

05 960020 [0 3, 11101) ৬০10 72215611০08 4329 5 

£&, 10, 1245১৪ ডঃ কে. এম. গুপ্ত মনে করেছেন তারিখটি হবে 

৪১৫১ (১০৪৯ খ্রীষ্টাৰ )। আধুনিক গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়েছে, 
রাজেন্দ্রলালের পাঠটি সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকলেও, ডঃ গুপ্তের 
পাঠ অপেক্ষা! সেটি অনেক বেশি নিভূল। যে-টিলায় লিপিটি পাওয়া 
গেছে প্রবচন অনুসারে রাজা গৌরগোবিন্দ (গোবিন্দ সিংহ) সেই 

স্থানের অধিকারী ছিলেন এবং ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহ. জেলাল্ কর্তৃক 
যিনি রাজ্যচ্যুত হন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন, 
10 [11105১10610 0086 006 ত০0৮17502. ০0 1612 15 07০ 

52170 10 0080 01 02 150010 (109 1৬ )১ 8110 61০ 0206 

1:07009560 70% 10177 05 11) ছা০1] 010) (0০ 560৫5 01 

9181) )2119175 11)52.51018,7৯ ৫ 

২. 

বাংলাদেশের ইতিহাসে পাল এবং সেনরাজার্দের বৃত্বাস্ত নাঁনাদিক 
থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । প্রাক মুসলমান বাংলাদেশের সমাজ এবং 



১৬০” রাজেজ্রলাল মিত্র 

ধর্মের ইতিহাঁস এই রাজবৃত্তের সে অনেক পরিমাণে যুক্ত। আধুনিক 
গবেষণায় পাল ও সেনরাজাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্ঘাঁটিত হয়েছে 
এবং এখন মোটের উপর ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ একটি রাঁজবৃত্ত রচন! কর! 
সম্ভব হয়েছে । কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষাঁধে রাজেন্দ্রলালের নির্দেশিত 

বংশলতিকা। এবং রাঁজ-পরিচয় সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ এবং গ্রহণযোগ্য মতামত 
ব'লে পরিগণিত হতো । এ সম্বন্ধে বস্ধিমচন্দ্রেরে অভিমত আমর! পূর্বেই 
উদ্ধত করেছি ।১৬ 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঙ্গেরে প্রাপ্ত পালরাজারন্দের একটি তাম্রলিপি 
অন্নবাদকালে চার্পস উইল্কিন্ল 25120 73656270795 পত্রিকায় 

গোপাল, ধর্মপাল এবং দেবপাঁলের উল্লেখ করেন। এর কিছুকাল পরে 

দিনাজপুর জেলায় বুদীলে একটি প্রস্তর স্তনে পালরাজাদের যে আদেশ- 
লিপি আবিষ্কৃত হয়, সেটিও চার্লস উইল্কিন্স 48512120 13959270165-এ 

অনুবাদ করেন। পরে প্রতাপচন্দ্র ঘোষও সোসাইটির জার্ণীলে লিপিটির 
সংশোধিত পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করেন। তৃতীয় প্রস্তরলিপিটি 
বারাণসীর কাছে সারনাথে আবিষ্কৃত হয়, এবং এতে মহীপাল, স্থিরপাল, 

বসস্তপাল এবং কুমাঁরপালের নাম পাওয়! যাঁয়, কিন্তু এই লিপিটির মূল 
এবং অনুবাদের বিকৃতি এটিকে এঁতিহাসিক গবেষণায় বিশেষ তাৎপর্য 

দেয়নি। এরপর দিনাজপুরে আমগাছিতে প্রাপ্ত তাম্রলিপিটিও 

পাঠগত অস্পষ্টতার জন্য বিশেষ নির্ভরযোগ্য নয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 

নালন্দায় আবিষ্কৃত দানলিপিটি তুলনায় অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, 
এবং এই লিপির পাঠোদ্ধার নিয়ে একদা বনু বিতর্ক দেখা 

দবেয়। এ ছাড়া আইন-ই-আকবরীতে বণিত কয়েকজন পালরাজার 
নাম এবং তারনাথের রচনায় পালরাজবৃত্তের পরিচয় বিশেষ 

গুরুত্বপূর্ণ । 

রাজেন্্রলাল তাঁর সমসাময়িককালে প্রাপ্ত উপযুক্ত তাম্রলিপি- 
শিলালিপিগুলির সাহাঁষ্যে পাঁলরাজাদের বংশতালিকা এবং কালনির্দেশ 

করার প্রয়াস পেয়েছেন । তখনও পর্যন্ত বিভিন্ন লিপির শ্রদ্ধতর পাঁঠ 

নির্ধারিত না হওয়ায়, অধিকাংশ সময়ে রাঁজেন্্রলালকে তীব্র বিতর্কের 
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মধ্য দিয়ে শ্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে । রাজেন্রলাল পালরাজাঁদের 

যে কালাঙ্গক্রমিক বিবরণ দেন,১৭ তা হলে! এইরকম, 

১. গোপাল - ৮৫৫ খ্রীষ্টা 
২. ধর্মপাল ৮৭৫ খ্রীষ্টাব্য 

৩. দেবপাল -- ৮৯৫ গ্রীষ্টাবব 
৪ প্রথম বিগ্রহপাল -- ৯১৫ খ্রীষ্টান 
৫. নারায়ণপাল -- ৯৩৫ খ্রীষ্টাব্ 
৬. রাজ্যপাল -- ৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ 

৭. -__-পাল _- ৯৭৫ আ্রষ্টাবর 

৮. দ্বিতীয় বিগ্রহপাল _- ৯৯৫ খ্রীষ্টাব্ব 
৯. মহীপাল _ ১০১৫-৪০ খ্রীষ্টাব্দ 

১০. নয়পাল - ১০৬৯ খ্রীষ্টাব্দ 

১১. তৃতীয় বিগ্রহপাল -_ ১০৮০ খ্্রীষ্টাবধ 

রাঁজেন্দ্রলাল-প্রদত্ত পালরাজাদ্দের নামের তালিকা আধুনিক গবেষণায় 
মোটের উপর সমথিত হয়েছে। সপ্তম পালরাঁজের নাম রাজেন্দ্লাল 

অনুল্লেখিত রেখেছেন। দশম পাঁলরাজের নাম নিয়ে কিছু বিতর্কের 

অবকাশ আছে, অনেকে তার নাম “জয়পাল' ব'লে নির্দেশ করেছেন১৮, 

কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার 'নয়পাল নামই রেখেছেন ৯৯। তৃতীয় বিগ্রহ- 

পালের পরবর্তী পালরাজাদের নাম রাঁজেন্দ্রলাল উল্লেখ করেননি, আধুনিক 
এঁতিহাঁসিকেরা এইভাবে তাদের বংশলতিকা রচনা করেছেন, 

তৃতীয় গান ১০৫৫-৭০ ) 

দ্বিতীয় মহীপাল দিতীয় শুরপান রামপাল 
(১০৭০-৭৫) 

| | 
ব্ত্তপাঁল রাজ্যপাল 

৯১ 

(১০ ৭৫-৭৭) (১০ ৭৭-১১২৭) 

| | 
কুমারপাল মদনপাল 
(১১২০-২৫) (১১৪০-৫৫) 

তৃতীয় গোপাল 
(১১২৫-৪০) 
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পালরাজাদের কাঁল-নির্দেশে রাঁজেন্রলালকে অনেক পরিমাণে 
অন্রুমানের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। বারাণসী (সারনাথ ) লিপি 

( ১০২৬ খ্রীষ্টাব্ষ ) থেকে তার ধারণ! হয়েছিল মহীপাঁলের রাজত্বকাল 
১০১৫-৪০ খ্রীষ্টাৰ। জেনারেল কানিংহাম পঁচিশ বছরে এক পুরুষ 

ধ'রে গোপালের রাজত্বকাল অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ ব'লে নির্দেশ 
করেছিলেন ।২০ রাজেন্দ্রলাল আঠারে। বছরে এক পুরুষ ধ'রে গোপালের 

রাজত্বকীল নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ ব'লে স্থির করেছিলেন। বলাবাহুল্য, 

আধুনিক গবেষণায় জেনারেল কানিংহাঁমের অন্নুমানই সত্য ব'লে প্রতিপন্ন 
হয়েছে । মহীপাঁল এবং পরবর্তী পালরাজাদের সম্বন্ধে রাজেন্্লালের 
কালনির্দেশ আধুনিক গবেষণালন্ধ তথ্যের সঙ্গে পুরোপুরি না মিললেও, 
সেখানে কালগত ব্যবধান খুব বেশী নয়। 

রাজেন্দ্রলালের পরে পালরাঁজাদের সম্বদ্ধে বিস্তারিত আলোচনা এবং 

অনেক নৃতন তথ্য পাঁই “গৌড়লেখমাল1”, “গৌড়রাজমীল1” এবং 
রাখালদাস বন্য্যোপাধ্যায়ের “বাঙ্গালার ইতিহাস” গ্রস্থে। রাখালদাঁস 
বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ধর্মপালের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল, 

কানিংহাঁম, হর্ণলি, ভাগারকর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পঞ্ডিতগণের মত এখন 

অসার প্রতিপন্ন হইয়াছে। কতকগুলি নূতন খোদিতলিপি আবিষ্কৃত 
হইয়া গৌড়েশ্বর ধর্মপালদেবের প্ররুত কালনির্ণয় সম্ভব হইয়াছে ।২১ 
এতিহাসিক বিবরণ রচনায় এইজাতীয় সীমাবদ্ধতা কিছুটা অনিবার্য । 

কিন্তু তবু দেখি, রাঁজেন্্রলালের কতকগুলি ধারণ! এবং লিপির পাঠোদ্ধার 
শুধু পরবর্তীকালে অপরিবতিত থাকেনি, দীর্ঘকাল পরে তার প্ররুত মুল্য 
পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে । একটি দৃষ্টান্ত দেওয়। যাক। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 

রাজেন্দ্লাল দিনাজপুর জেলার বাণগড়-লিপির যে-অন্ুবাদ করেন,২২ 
তা সে-সময়ে প্রভূত বাদপ্রতিবাদ স্থষ্টি করলেও, পরবর্তীকালে তা গৃহীত 
হয়েছে । রমাপ্রসাদ চন্দ লিখেছেন, “দিনাজপুরের তখনকার কালেকটার 
ওয়েস্টমেকট্ এই শ্লোকের পাঠোদ্ধার করিয়া, রাজেন্দ্রলাঁল মিত্র রুত 
অন্বাদসহ ১৮৭২ খ্রীষ্টাবে “ইগিয়ান আযার্টিকোয়েরি” পরে ইহা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ওয়েস্টমেকটের প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ভাগারকর-কৃত 
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একটি প্রতিবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল । রাজেন্দ্রলাম এই প্রতিবাদের 
উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন) এবং ভাগ্ারকর তাহারও প্রত্যুত্তর 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন । ১২৮৮ বঙ্গাঝের “বান্ধব”-পত্রে একজন লেখক 

পুনরায় রাজেন্দ্রলালের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইহার পর 
এই লিপির কথা পপ্তিতগণ একেবারে ভুলিয়! গিয়াছিলেন।”২৩ মূল 
বিতর্কের স্থত্রপাতি “কু্গরঘটাবর্ষেণ পদের অর্ধোদ্ধার নিয়ে ; রাজেন্দ্রলাল 

এর অর্থ করেছিলেন ৮৮৮ শকাব অর্থাৎ ৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। রমাপ্রসাদ 
চন্দ রাঁজেন্্রলালের কালনির্দেশ মেনে নিয়েছেন। রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে লিখেছেন, “রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত 
রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্থ “কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ' শব্দের ৮৮৮ 
অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু স্তর রামরুষ্জগোপাল ভাগারকর ও শ্রীযুক্ত 
হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী এই অর্থ স্বীকার করেন ন।। নৃতন আবিষ্কার না হইলে 
এই বিতর্কের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব ।”২৪ 

পালরাঁজাদের তুলনায় সেনরাজাদ্দের সম্বন্ধে এতিহাঁসিকেরা অনেক 
বেশী এক্যমতে উপনীত হতে পেরেছেন । সেনরাজাদের বংশলতিকাঁও 

রাজেন্্রলালের সময়ে যে-ভাবে নির্ধারিত হয়েছিল, আধুনিক 
এঁতিহাসিকেরা তা বহুলাংশে সত্য ব'লে অনুমোদন করেছেন । রাজেন্দ্রলাল 
সেনরাঁজাদের নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যার মধ্যে 1%2০0- 

27725 (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থের অস্ততুক্ত প্রবন্ধটি ছাড়া “রহস্য-সন্দর্ভঃ 

পত্রিকায় প্রকাশিত (৩য় পর্ব, ২৮ খণ্ড, পৃঃ ৫৮-৬৪ ) “সেন রাঁজাদিগের 
বংশাবলী” প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সেনরাজাদের সম্বন্ধে, 

বিশেষত বল্লালমেনকে অবলঘ্ন করে বাংলাঁদেশে বহু গ্রবচন-কিংবদন্তী 
প্রচলিত আছে। কিন্তু এই কুলপঞ্রিকাগুলির উপর রাজেন্দ্রলাল 

নির্ভর করেননি; তিনি লিখেছেন, “কুলাচার্য ভট্টের! একটা বাঙ্গালী 
পদ আগুড়াইয়া থাকেন; তদনুসারে ১০৬৬ শকান্বায় কনৌজ ব্রাক্মণদিগের 

গৌড় আগমন প্রকল্পিত হয়; পরস্ত তাহ যে সবতোভাবে অযূলক তাহা 
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অনায়াসেই সপ্রমাণিত হয়। সেই সকল ভ্রম কেবলমাআ ইতিহাসের 
প্রতি অনাদর প্রযুক্ত ঘটয়!ছে, এবং এ ভ্রমের অপলাপ নিমিত্ত এইক্ষগে 

কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই। পরস্ত প্রাচীন তাত্রশাসন, পূর্বকালের 
অট্রালিকাদির উপর ক্ষোঁদিত প্রস্তর-ফলক, প্রাচীন মুদ্রা গ্রভৃতি পদার্থ 
ইতিহাসের গ্োতক বলিয়া গণ্য হইয়া থাঁকে ;."*বিশেষত: এ সকল 
পদার্থ গ্রস্থ হইতে অনেক অংশে বিশ্বাসযোগ্য ; কারণ গ্রন্থের পাঠ 

অনায়াসে লুপ্ত বা পরিবতিত হইতে পারে, কিন্তু তাঅরশাসন বা মুদ্রায় 
সে আশঙ্কা কদাপি হয় না ।'২৫ 

উনবিংশ শতাব্বীতে সেনরাজাদের সম্বন্ধে যে-প্রস্তরলিপি এবং 

তাত্তরলিপিগুলি পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগা, 
বাখরগঞ্জ জেলায় এদ্িলপুর পরগণায় প্রাপ্ত কেশবসেনের তাত্রশানন 

এবং মালদহ জেলায় দেবপাড়। গ্রামে প্রাপ্ত বিজয়সেনের আজ্ঞায় 

ক্ষোদিত প্রন্তরফলক। এ ছাড়া দিনাজপুর ও রাঁজশাহী জেলায় 

আরও কয়েকটি সেনরাজাদের তাম্র ও প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল । 

রাজেন্দ্রলাল এইগুলির উপর নির্ভর ক'রে সেনরাজাদের বংশলতিক। 

রচনা! করেছেন, এবং লক্ষমণসেনের পরবর্তাঁ রাজাদের নাম নিয়ে বিতর্কের 
অবকাশ থাকলেও, রাজেন্দ্রলাল-প্রদত্ত লক্ষমণসেন পর্যস্ত সেনরাজাদের 

বৃত্তান্ত আধুনিক এঁতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছেন। তবে আদিশুরকে 
নিয়ে রাজেন্দ্রলাল কিছু বিব্রত বোধ করেছেন, এবং অন্মাঁন করেছেন 

সেনরাজবংশের অন্যতম আদি পুরুষ বীরসেন এবং আদিশূর অভিন্ন হতে 
পারেন। কিন্তু আর্দিশূর কিংবদস্তীমূলক চরিত্র হওয়ায় তাকে তিনি 
সেনরাঁজবংশের তালিকায় অন্ততূক্ত করেননি। রাঁজেন্দ্রলাল এইভাবে 
সেনরাজাদের বংশলতিক। রচন! করেছেন, 

সে 
| 
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| 
1 

ূ রিতার 

মাধবসেন টি 

এরপর রাজেন্দ্রলাল অশোঁকসেন নামে আর একজন রাজার উল্লেখ 

করেছেন। আধুনিক এঁতিহাঁসিকেরা লম্ষ্ণসেনের পর তার দুই পুত্র 

বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেনের রাজত্বের কথ! উল্লেখ করেছেন। 

বিশ্বরূপসেনের যে একখানিমান্্র তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে, তা 

রাজেন্দ্রলালের সময়ে অজ্ঞাত ছিল। বিজয়সেনের বারাকপুর তাশ্র- 
শাঁসনখানিও পরবর্তীকালে প্রাপ্ত এবং তার পাঠোদ্ধার নিয়ে এখনও 
এঁতিহাঁসিকদের মধ্যে মতৈক্য ঘটেনি, ফলে বিজয়সেনের রাজ্য লাভ 

এই লিপি অন্ুমারে ১০৯৫ খ্রীষ্টাবধে বা ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় তিরিশ 

বছরের ব্যবধান । 

লক্ষ্ণসেনের কালনির্য়ের কিছু কিছু উপাদান সে-সময়ে 

এতিহাসিকেরা পেয়েছিলেন। মীন্হাঁজ-উদ্দীনের বিবরণ অনুসারে 

বখতিয়ার খিলিজী ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বাংলাদেশ 
জয় করেন। তবে এই বিবরণ অন্থসারে লক্মণসেন আশি বখসর রাজত্ব 
করেন, স্থতরাং তার রাজত্বকাল ১১২৩ থেকে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ । আধুনিক 

গবেষণায় লক্দ্পণসেনের রাজ্যলাভের কাল ১১৮৭ খ্রীষ্টাব ব'লে ধার্য হয়েছে 
এবং ১২০৫ গ্রীষ্টাব্ব পর্স্ত তিনি রাজত্ব করেছেন। কিন্তু এর ফলে 

লক্ষ্মণসেনের নামে যে-সংবৎ প্রচলিত, তার স্চনা-কাঁল নির্দেশ কঠিন 
হয়ে উঠবে । রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব, লক্ষ্ণ-সংবতের আলোচনাস্ 

প্রকাশিত হয়েছে । তিনি ১৮৭৮ গ্রীষ্টাবেই প্রমাণ করেছিলেন, লক্ষ্ষণ- 

সংবতের সুচনা! ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে । (রাজেন্দ্রলাল অবশ্য এ-ব্যাপারে 

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে খণ স্বীকার করেছেন )। পরবর্তীকালে 
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লক্ষ্ণ-লংবতের স্চনাঁকাঁল ১১০৭ থেকে ১১১৯ খ্রীষ্টান ব'লে নির্দেশ 

করা হয়েছে । লক্্মণসেনের রাজ্ত্বকাল নির্দেখে আধুনিক এঁতিহা সিকের 
১২০৫ শ্রীষ্টান্দে রচিত শ্রীধরদাঁসের “সহুক্তিকর্ণামৃত” গ্রন্থের পুষ্পিকার 

উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, “সছুক্তিকর্ণামৃত”- 
এর এই পুথি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল প্রথম সংগ্রহ করেন এবং 
সংস্কৃত পুথির তালিকায় (1710%/665 0০527157146 2455. ৬০1, 

পৃ ১৩৪-৪৯) তার পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু পুষ্পিকায় প্রদত্ত 

কাল-নির্দেশক পদ “রসৈক-বিংশ'-এর অর্থোদ্ধার করতে পারেননি 
রাজেন্্রলাল। পরবর্তীকালে পণ্ডিতেরা “রসৈক-বিংখ" পদের অর্থ 
করেছেন ২৭, কিন্তু অন্তান্ত অনেকে পদটিকে ঈষৎ পরিবর্তন ক'রে নিয়ে 
'রাজ্যৈকবিংশ' ধরে তার অর্থ করেছেন ২১, অর্থাৎ ১২০৫ খ্রীষ্টাব্ধে 
লক্ষমণসেনের একবিংশতি বৎসর রাজত্বকাল। 

রাঁজেন্দ্রলাল অবশ্য অনুমানের উপর নির্ভর ক'রেই সেন রাজাদের 

কাল নির্দেশ করেছেন, 40 00০ 01:506099307:9 06 392]]519 ০ 

108৬০ 1919192.:5 10:00 ০0৫ ৫001 1081125) উ৬112%2. 9279, 

17212091702 9209) 900)2008. 9209) 210 ৬15 92798) 17000 

100 91010010010 0966 29001 205 01 00170. 01 00০ 0106501 

061 09055 12)00156 0০ চি০এ 055 0981176 2৮21:8595. 4৯6 21 

2219০ 0 18 52815) 11০17 1০1£75 ০0০] ০620 00 

944 4. 1.১ 0: 80 20 56819১ আ10101) 1] 189৮2 12100090615 

895180600১2 05155) 0 986 4. 70. ২৬ অর্থাৎ কবীরসেনের 

রাজ্যাভিষেককাল আমন্মানিক ৯৮৬ শ্রীষ্টাক্ বলে তিনি নির্দেশ 

করেছেন। “রহস্য-সন্দর্ত” পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে রাজেন্দ্লাল 

বীরসেনের রাজ্যকাল আশ্ুমানিক ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ বলেছেন। কিন্তু তিনি 

নিজেই এই কালনির্দেশ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন) তিনি জানতেন, 
“এত প্রস্তাবের উপসংহারে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে আমরা 
ইহাতে নিজ অনুসন্ধানের উপর অনেক নির্ভর করিয়াছি, অতএব ইহাতে 
শ্রম থাঁকিবার অনেক সম্ভাবন! |*২৭ 
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সেলরাঙ্জারা বৈদ্য ছিলেন, এ-বিশ্বাস বাংলাদেশে দীর্ঘকাল গ্রচলিত। 
কিন্ত রাঁজেন্দ্রলাল বাখরগঞ্জ ও রাঁজশাহী-লিপির সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে 
সেনরাজাদের বংশপরিচয় নির্দেশ করতে সক্ষম হন; তিনি দেখান সেন 

রাজার ছিলেন ব্রন্ধ ক্ষত্রিয়। সে-যুগে এই সত্যটি প্রমাণ করতে তাকে 
অনেক বাক্যব্যয় করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি কৌতুককর 
ঘটনা বিবৃত করেছেন; সেনরাঁজাদের জাতি সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের 

সিদ্ধান্ত দেখে সেই সময়ে বহু বৈগ্য, ধারা নিজেদের সেনরাজবংশের 

উত্তরপুরুষ বিবেচনা করতেন, তার। কুদ্ধ হয়ে প্রতিবাদকল্পে অনেকগুলি 

বাংল! গ্রস্থ লেখেন, এবং তাদের ধারণা ছিল রাজেন্্লাল নিজে সম্ভবত 

ক্ষত্রিয় বলেই সেনরাজাঁদের ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে তার এত 

আগ্রহ! রাজেন্দ্রলাল নিজেকে কখনোই ক্ষত্রিয় বলে দাঁবী করেননি । 
কিন্ত সে-যুগে এতিহাঁসিক গবেষণ। কি জাতীয় বাঁধার সম্মুখীন হতো, 
তার দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটনাটি ম্মরণীয় । 

উড়িষ্যার স্থাপত্য-ভাক্বর্য আলোচনার সময়েই দেখেছি, রাঁজেন্রলালের 

আগ্রহ কেবল প্রাচীন মন্দির ব! শিল্পকর্মের ইতিহাস রচনায় সীমাবদ্ধ 

নয়, প্রাচীন উড়িস্তার ধর্ম ও সমাজের ইতিহাস উদঘাঁটনেই তাঁর উৎসাহ 
এবং কৃতিত্ব বেশী। বঙ্কিমচন্দ্র রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের “প্রথম শিক্ষা 

বাঙ্গালার ইতিহাস” (১৮৭৪) গ্রশ্থের আলোচনাকালে মন্তব্য করেছেন, 

ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকামান্র নহে; ইহা প্রকৃত 
সামাজিক ইতিহাস ।”২৮ রাঁজেন্দ্রলাল ইতিহাসচর্চাকাঁলে কখনে৷ রাজবৃত্ত 

রচনা করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের 
বিষয় প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের 

ইতিহাস । এবং “ইতিহাস” সম্বন্ধে খুব সুস্পষ্টভাবে নিজের ধারণা তিনি 

কোথাও ঘোষণ! না করলেও,তাঁর রচনাবলী বিশ্লেষণে মনে হয়, “সামাজিক 

ইতিহাঁস” রচনাকেই তিনি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করতেন । 
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427068051055 ০07 017554 গ্রস্থ রচনাকালে রাজেন্দ্রলাল উড়িস্তাকে 

অবলম্বন ক'রে প্রাচীন ভারতবর্ষের পোষাক-পরিচ্ছ্দ ও অলঙ্কার, 
আসবাবপত্র, বাছযন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়। এবং রথের পরিচয় দিয়ে যে-ছুটি 

প্রবন্ধ লেখেন, তা পরবর্তীকালে তার 1%2০--2772%5 গ্রন্থের প্রথম খপ্ডে 

আস্তূক্ত হয়েছে । এগুলি ঠিক এঁতিহাসিক প্রবন্ধ নয়, যদিও অনেক 

সময়েই এতিহাসিক বছ বাদপ্রতিবাদ ও বিতর্ক প্রবন্ধ গুলির মধ্যে স্থান 
পেয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীতে অতীত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে-শ্রদ্বা ও 

মমত্ববোধ প্রবল হয়ে ওঠে, এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রেরণারূপে তা কাজ 
করেছে । এবং যদিও কখনে৷ মধ্যযুগের ভারতবর্ষের চিত্র রাজেন্দ্রলাল 
অঙ্কন করেছেন, কিন্ত সাধারণত তার গবেষণার কালপরিধি অতীত 

ভারতবর্ষ অর্থাৎ হিন্দু-ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এইসব ক্ষেত্রে 

তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন প্রধানত বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্য থেকে, 
যদিও ভাক্বর্ষের প্রমাণকেই তিনি সর্বদা বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। 

প্রাচীন ভারতবর্ষে বেশভৃষার পরিচয় দিতে গিয়ে রাঁজেন্দ্রলাল প্রথমে 

ঝগবেদ সংহিতা থেকে স্থরু ক'রে রামায়ণ-মহাভারত ও মন্ুসংহিতার 

সাহায্যে গ্রমাণ করেছেন যে, সে-যুগে নানা প্রকার বস্ত্র এবং পোষাকের 

ব্যবহার ছিল। পরে ভাক্র্য নিদর্শন বিশ্লেষণ ক'রে পুরুষ এবং নারীর 

বন্ধাদির সুক্ম কারুকার্ষের পরিচয় দিয়েছেন। রাজেন্দ্রলালের মূল প্রতি- 
পাগ্চ ছিল, প্রাচীন ভারতবর্ষে শুপু সতী, পশম এবং সিক্কের বস্থই ব্যবহৃত 

হতো] না, তার সাহাঁষ্যে নানা ধরণের পোষাঁকও তৈরি হতো । অবশ্ঠ, 

ভারতবর্ষের মতো! গ্রীক্ষপ্রধান অঞ্চলে যথা সাধ্য স্বল্প বস্ত্র ব্যবহার স্বাভাবিক, 

কিন্ত তাই ব'লে বুচানান্ হামিল্টনের এবং পরবর্তাকালে মূর এবং 
ওয়াটুসনের ধারণা অনুসারে মুসলমানদের কাছ থেকেই হিন্দুরা পোষাক 

তৈরি করতে শিখেছে, এ মত গ্রহণীয় নয়। সংস্কৃত ভাষায় তস্তবায়, 

স্থচিক প্রভৃতি শব্ধ বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। অন্যদিকে অঙ্গ 

আচ্ছারদনের জন্য বিভিন্ন ধরণের জামা বা পোষাকের নামও সংস্কৃতে 

পাওয়া যায়, যেমন, কঞ্ুক, কঞ্চোলিকা।, অঙ্গিক, চোলক, চোল, কুরপাশক, 

'অধিকাঙ্গ, নীবি প্রভৃতি | 



ইতিহাসচর্চায় রাজেন্ত্রলাল ১৬৯ 

মূল বিতর্কের উৎস অবশ্য ফাগুসনের একটি যস্তব্য, যেখানে তিনি 

সঈাচী ও অমরাবতীর ভাস্কর্য বিশ্লেষণ ক'রে ঘোষণা করেছেন, প্রাচীন 

ভারতবর্ষে পুরুষ এবং বিশেষত নাঁরী মৃতি প্রায়-নগ্ন থাকার কারণ, সে-সময়ে, 
+*-0106556 15809105 616 16811510106 10155211706 505051055০0 

0০ ০০০টেস ৪6 006 020৩.২৯ রাজেন্সলাল এই মতের তীব্র গ্রতিবাদ 

করেছেন এবং রামায়ণ-মহাভারত এবং মন্গসংহিতা উদ্ধার ক'রে 

দেখিয়েছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীর বেশতৃষা শুধু লজ্জা নিবারণ করতো 
না, তা সামাজিক ও ধর্মীয় অন্থশীসনের দ্বারা বাধ্যতীমূলক ছিল। 
ভাস্কর্য নিদর্শনগুলিতে পুরুষ মৃতিগুলি সর্বদাই বিচিত্র বেশভূষায় তাঁদের 
অঙ্গ আবৃত করেছে, কিন্ত নারী মুতিগুলি নিরাবরণ। রাজেন্দ্লালের 
মতে) 750. 00০ 70001652170 50212 01096011106 10622 005 6০0 

[9.0০ 19200119110155) 01: 001091 ০0500105) 0106৮ ০0৮10 1806 

119৮০ 70221 50 12271152015 01621:61)6 2107015£ 056 €৬/0 52য69+,৩০ 

সুতরাং নিরাঁবরণ প্রস্তর মুতির মধ্যে সামাজিক তাৎপর্য না খুঁজে শিল্পগত 
রীতি এবং প্রয়োজন অনুসন্ধান করতে হবে। 

বেশবিন্তাসের পর রাজেন্দ্রলাল আলোচনা করেছেন প্রাচীন ভারতবর্ধে 

কেশবিন্তাসের বৈচিত্র্য । প্রধানত উড়িস্যার ভাস্কর্য অবলম্বনে প্রায় ষোল 

রকম কেশবিন্তাসের সচিত্র পরিচয় আধুনিককালেও কৌতুহল ষষ্ট 
করবে। পুরুষের ক্ষেত্রে নানা ধরণের উষ্ভীষ, শিরস্ত্রাণের ব্যবহার ছিল। 

উষ্ভীষের উল্লেখ অথববেদেও পাওয়া যাচ্ছে। 

প্রাচীন পাছুকার চিত্র-রূপ কমই পাওয়া গেছে। সাধারণত চটি 
(সামনের দিকটি সামান্য উপরের দিকে বেঁকানো ) এবং খড়মের ব্যবহার 

ছিল। অন্যান্য জাতীয় পাদুকা বর্ণনাও সাহিত্যে পাওয়! যায়। 

অলঙ্কারের ব্যবহারের মধ্যে বৈচিত্র অনেক বেশী। নানা জাতীয় 

কণ্ভৃষণ, বলয় এবং অন্গুরীয়ের বর্ণনা শুধু সাহিত্যে পাইনি, ভাস্কর্য 
নিদর্শনে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে । প্রসাধনের জন্য দর্পণের ব্যবহারও 

প্রচলিত ছিল। 

গৃহসজ্জার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষ আড়ম্বর অপেক্ষা স্বাচ্ছন্দ্য এবং 



১৭৪ রাজেন্্রলাল মিক্র 

সরলতাকে বেশী প্রীধান্ দিয়েছিল । একে জাতীয় জীবনধাজ্রার বিশিষ্টতা 

বল! যায়, "105 20956 19010102100 0157:9,56601500 08 61৪ 

[70127 20002 0£ 11175 185 21859 70০61 ০%6:61006 31121011015, 

[615 1500 12107811591016) 0061616016১ 0096 60616 8150010 56 

ঘা21017006 0:9০25 016 25 £686 ৮2160 09৫6 101010015 2 

002129010 1021751]9 22015 0610.৩১ প্রাচীন ভারতবর্ষের আপমবাব- 

পত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে রাজেন্দুলাল প্রধানত নানা ধরণের খাট, পালস্ক, 

সিংহাসন এবং বসবার জন্য ব্যবহৃত আসনাদির পরিচয় দিয়েছেন । 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কি জাতীয় কাঠ বাবহার করা হতো, কি ধরণের 

আকুতি সাধারণত প্রচলিত ছিল এবং কখনো! নির্মাণ কৌশলও রাজেন্দ্র" 
লাল বর্ণনা করেছেন । ভারতবর্ষের মতো শ্রীন্মপ্রধান অঞ্চলে নানা জাতীয় 

হাত পাখা এবং ছাতাঁরও প্রসলন ছিল। গার্স্থা জীবনে বাবহারোপযোগী 

অনেক রকম পাত্র, কলস, মগ্্ষা (বেতের বাক্স ), সি'দুরকৌটা, কুলো, 

চাঁকী, প্রভৃতির পরিচয় ভাঙ্ষর্য নিদর্শন থেকে পাঁওয়ী যায়। প্রাচীন 

ভারতবর্ষের বাগ্যন্থের খুব বিস্তারিত বিবরণ রাঁজেন্দ্রলাল দেননি, তবে 

বীণা, ঢোলক, পাখোয়াক্গ, রণঢাঁক ও জয়ঢাক, খঞ্জনি প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত 

বিবরণও অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক । 
গৃহের বাহিরে জীবনযাত্রার পরিচয় দিতে গিয়ে রাঁজেন্্লাল কয়েক 

প্রকার নৌকা, এবং বহু বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন । 

অস্ত্শশস্ত্রের ব্যবহারের ইতিহাসের মধ্যে সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস 
অনেকখানি লুকিয়ে আছে । যুদ্ধের ক্ষেত্রে অস্ব্শস্ত্বের পরই উল্লেখা অশ্ব 
এবং হস্তীর ব্যবহার | রথ, গোষান এবং শিবিকার মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য 

ছিল। এই প্রবন্ধেই রাক্ছেন্্রলাল, প্রসঙ্গত, প্রাচীন ভারতবর্ষে “গোমেধ' 
প্রথার উল্লেখ করেন, এবং গোমাঁস আহার যে একদা বহুল প্রচলিত 

ছিল, তা প্রমাণ করেন। 
কয়েক বৎসর পূর্বে 8০61 1 £001206 10015? প্রবন্ধে রাজেন্্রলাল 

প্রসঙ্গটি গ্রথম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। প্রবন্ধটির রচনাকাল 
১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ । উনবি'শ শতাব্দীর গ্রথমার্ধে গোমাংস ভক্ষণ নব্যশিক্ষিত 



ইতিহাসচর্চায়্ রাঁজেন্দ্লাল ১৭১ 

সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজ্রোহরূপে পরিগণিত হয়। ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন 
ধ'রে গোবধ এবং গোঁমাংস আহার ঘোরতর নিন্দনীয় ও ধর্মবিরুদ্ধ কাঁজ 
ব'লে মনে করা হতো! | উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইয়ংবেজল-এর 

বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীলত। প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই 

সময়েই রাজেন্দ্রলাল এতিহাসিক জিজ্ঞাসায় প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্য 
ও পুরাণ অনুসন্ধান ক'রে প্রমাণ করেন, +...0080 00606 5 2 01086 

ড/1)21] 1006 0215 150 0012100170010105 15101105501 50155012110 

19025. 101506 1 006 07100 0৫006 0201016 17) 5180£1705111)6 
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02০17)60 81) 8105010762 17202951 1705 01091015 [71170775 117 01611 

10010765% £0হা) 01015 00 2700001: 0110) 810 1 0০0 10106 
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০৫ ০80০ 10: 15917 001101:0091506,৮ ৩২ কোনে মন্দেহ নেই, এই 

প্রবন্ধটি শুধু সে-যুগে নয়, এ-যুগেও চিত্তের গুঁদার্ষে, যুক্তিনির্ভরতায়, তথ্য 
উদঘাটনে এবং এঁতিহাঁসিক তাৎপর্ষে বিশেষ উল্লেখযোঁগা । রাজেন্দ্লাল 

বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু ক'রে উত্তররামচরিত, মহাঁবীরচরিত, স্বৃতি, 
মন্তু, মহাভারত, রামায়ণ, চরক, স্ুশ্রত, প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতির সাহাষ্যে 

দেখিয়েছেন যে, একদা গোমাংস হিন্দুশাস্্ববিরোধী ছিল না, এবং পরে 
কেমন ক'রে গোবধ নিষিদ্ধ হলো। সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যে কোথাও 

কৌতুক বা গ্লেষ, ব্যক্তিগত পক্ষপাঁতি ব৷ উত্তেজনা প্রকাশ পায়নি। 
নিরপেক্ষ এঁতিহাঁসিকের মতোই তিনি শুধু তথ্য সংগ্রহ করেছেন, কিন্ত 

ওঁচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন তোলেননি। রচনাঁকালে প্রবন্ধটি কি জাতীয় 

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল জানিনা, কিন্তু পরবর্তীকালে একাধিকবার 



ট৭২ রাজেন্্রলাল মিজ্র 

প্রবন্ধটি পুনমু্রিত হয়েছে এবং হিন্দু-মুসলমান বিরোধের পটভূমিতে, 
প্রবন্ধটির গুরুত্ব বেড়েই গিয়েছে । ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী ভূমানন্দের 
সম্পাদনায় প্রবন্ধটি পুম্তিকাকারে প্রথমবার প্রকাশিত হয়; সম্প্রতিকালে 

১৯৬৭ গ্রীষ্টাব্ধে পুস্তিকাটি পুনঃপ্রচারিত হয়েছে । স্বামী ভূমানন্দ আশা 
করেছেন) :,..01515 009910166 ০27 1115012 ৪. 518016 0: 60161801018 

81000106 0 50121065770 200 020 00612105) €0 50102 2100 

501৮2 01০ 01001610001 086 01653220 10062177601186 00101211581 

01556151015.৩৩ 

প্রাচীন ভারতবর্ষে মগ্ঘপানরীতির বিস্তারিত আলোচনাটিও 
(50101650905 1011019  2 £100161061100187) প্রসঙ্গত ম্মরণীয়। 

রাজেন্্রলাল যে-সময়ে এ-প্রবন্ধ লিখছেন ( ১৮৭৩ গ্রীষ্টান্দ ) তখন মগ্যপান 

নিবারণী নানা আন্দোলন বাংলাদেশে প্রসার লাভ করেছে। কিন্ত 

রাজেন্দ্রলাল নৈতিক বা সামাজিক ওঁচিত্যের বিধান রচনা করেননি, 

তিনি দেখেছেন পৃথিবীর সব দেশেই চিরকাল সাধারণের মধ্যে মগ্যপানের 
প্রবল আসক্তি । মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে মগ্পানের প্রসারের 
কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, কাঁরণ ভারতবর্ষে আদি আর্য জাতির 
মধ্যেই দোম এবং অন্যান্য সুরার ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রাচীন ভারতীয় 

আধরধর্মে দেবদেবীর পৃজীয়, যজ্ঞে-হোমে মদির| প্রয়োজন হতো। 
পরবতীকালে অবশ্য দেখি “মগ্যমপেয়মদেয়ম্গ্রাহাং । মগ্চপানের অপকারিতা 

বহুলভাবে আলোচিত হয়েছে, স্থতি গ্রন্থে মগ্পানকারীকে “মহাপাতক” 

বল! হয়েছে । মগ্পান-নিষেধের পটভূমি, কারণ ও তাৎপর্য রাজেন্দ্লাল 

বিশদভাবে আলোচন! করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে রাঁজেন্্রলাল জানিয়েছেন, 
সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন সত্বেও মগ্পাঁন কোনোদিনই বন্ধ হয়নি, এবং 

রামায়ণ-মহাভারত, বৌদ্ধগ্রস্থ, কালিদাস ও মাঘের রচনায়, পুরাণ এবং 
তস্ত্রে বিচিত্র ধরণের মদিরার উল্লেখ পাওয়া ষাঁয়। 

প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজচিত্র হিসাবে রাজেন্দ্রলালের অন্য চারটি 
প্রবন্ধ সংক্ষেপে আলোচনা কর! যেতে পারে, & 5100710 22 4301206 

[1019১ 02 00217 980119555 10 £১01606 115015)9 নাতো] 
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02:67025 12 08615610019) এবহ 4 [0006081 00100109- 

005 12) £00150610019? 1 শেষ প্রবন্ধটি পৌরাণিক বিবরণ 

অবলম্বনে রাজ্যাভিষেকের বর্ণনা, তাই একে হয়তো ঠিক সমাজচিত্র 
বলা যাবে না। 

প্রাচীন ভারতবর্ষে সমীজজীবন শুধু ধর্মচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, 
উৎসব অনুষ্ঠানগুলিও সর্বদ। ধর্মনির্ভর ছিল না। সাধারণ মানুষ জীবনকে 
উপভোগ করতো; নৃত্য-গীত, আহার্য-পানীয়ের সমারোহ ধর্যপালনে 
বাঁধা স্থত্টি করেনি। “হরিবংশ”-এ যাদবদের এক আঁনন্দোৎসবের বিস্তারিত 
বর্ণনা আছে, রাজেন্দ্রলাল তাকেই “পিকৃনিক” বলেছেন। এই “পিকৃ্নিক*-এ 
বলদেব, কৃষ্ণ এবং অজু ছাড়াও ষাদববংশীয় সকলে যোঁগ দিয়েছিলেন । 

সম্তরণ, মছাপান, নৃত্য-গীত এবং আহার্য গ্রহণের যে-বর্ণনা করা হয়েছে, 

তা পড়লে মনে হয়, 40 02105 ৪ 50866 ০0£ $90165 50 210061:215 

৫1021:6106 £0]0 71026 ০ 21০ 0911011101 আটা 1) 0106 1010592176 

095১ 01: |) 010০ 12621 921951006 11667180016) 01590 0106 15 

৪177056 621010650 00 17778511032 020 072 06০0012 170 (০0০01 

79100551016 ৮৮০1:০ 50072 968. 10085 06 01585 017206012 

100161)05 52101151106 90661 2. 11516 2150 1501 [717)05,৩৪ 

ধর্ম থেকে সমাজকে বিষুক্ত করতে চাঁননি রাজেন্দ্রলাল, তা সম্ভবও 

ছিল না । তবে রাঁজেন্দ্রলাল দেখেছেন, প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্বত্র সমাজ- 

জীবনে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, যার সঙ্গে বিশেষ ধর্মের 
যোগ ছিল না; পরবর্তীকালে অবশ্য ধর্মই অনেক পরিমাণে সামাজিক 
বিধি-বিধান গ'ড়ে তুলেছে । নরবলির মধ্যে তাই আছে আদিম সমাজের 

সর্বজনীন সংস্কার, যদ্দিও সেই সঙ্গে মিলেছে অপ্রতিরোধ্য দৈবশক্তিকে 

সন্তষ্ট করার ইচ্ছাঁ। ফোনেসিয়, কার্থেজিয়, ক্রইদ, গ্রীক, স্রোজান, 
রোমান, সাইক্লোপ প্রভৃতি সমাজে একদা নানাভাবে নরবলি প্রচলিত 
ছিল, এবং একদিকে যেমন যুদ্ধজয়ে বন্দীদের হত্যা, মৃত সম্থাস্ত ব্যক্তি 
ব। নেতার উদ্দেশে তার স্ত্রী, রক্ষিত বা দাসকে বলিদান, অন্যদিকে 

তেমনি আদিম কুসংস্কারজাত যাছুবিষ্ঠা এবং বিশেষ উপলক্ষে আহার্যরূপে 



১৭৪ রাজেন্্লাল মিত্র 

-নরমাংস গ্রহণের বিধি এই ভয়ঞ্র প্রথাকে বিস্তার দিয়েছিল । আধুনিক- 
কালে নৃতাত্বিক এবং সমাজবিজ্ঞানীর বহু দৃষ্টান্ত সংগ্রহের মধ্য দিয়ে 
আদিম সমাজের এই প্রথাগুলির তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন ।৩৫ 

রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে ভারতবর্ষের পৌরাণিক কাহিনীর 
সমাঁজতাত্বিক ব্যাখ্যা রচনায় । শুনঃশেফের কাহিনী থেকে প্রমাণ হয় 

এঁতরেয় ত্রাঙ্ণ প্রচলনের কাঁলেও নরবলির অস্তিত্ব ছিল, এবং এইসব 
কাহিনীকে নিছক রূপক বলতে রাজেন্দ্রলাল অনিচ্ছুক। পরবর্তীকালে 
তন্ত্রসাধনায় চণ্ডিকার কাছে নরবলি প্রচলিত ছিল। এবং আধুনিককালেও 
কালীমন্দিরে হিন্দুনারী নিজের বুক থেকে কয়েক ফোটা রক্ত দিয়ে 
প্রিয়জনের আরোগ্য কামনা ক'রে থাকেন | রাজেন্দ্রলাল অবশ্য এর 

সমাজতাত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেননি, তবু তথ্য সংগ্রহের 
দিক থেকে প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান । 

170152192] 06216200185 11) /১12016176 11719 গ্রবন্ধটির মধ্যে 

কিন্তু রাজেন্্রলাল সমাজের বিবর্তন-স্তর বিশ্লেষণ করেছেন। শবদেহ 

একদ| বনে জঙ্গলে পরিত্যক্ত হতো, পরে নদীবক্ষে বিসজিত হতো, 

আরও পরে মাটিতে প্রোথিত কর! হতে] এবং সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে 

শবদেহ শ্শানে দাহ করার প্রথা প্রচলিত হয়। চিতা থেকে ভম্ম 

সংগ্রহ ক'রে বিচিত্র আধারে স্থাপন করার রীতিও কোথাও কোথাও 
দেখা যায়। রাজেজ্দলাল দেখেছেন) 4771)6552 17170৮2010109১ 18056৮21 

112৮০ 1806 21855 1০190 08,০0০ ৬161) 010০ 0002:558 01 50০16109 

9180 20৮20021721) 06 00161028101 198৮6 0125 ০৮21:5৮/1)21:2 
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প্রবন্ধের নামকরণে রাজেন্দ্রলাল বিশেষভাবে “প্রাচীন ভারতবধে'্ 
উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি পৃথিবীর নান! অংশে বহু বিচিত্র 

জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মৃতদেহ কেন এবং কি ভাঁবে পরিত্যক্ত, 
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প্রোথিত বা দাহ কর! হয় তার পরিচয় দিয়েছেন। প্রবন্ধের শেষে 

কিছুটা অবাস্তরভাবে হলেও, তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন প্রাচীন 
ভারতবর্ষে বৈদিকযুগে শ্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী পুনধিবাহ করতেন। 
১৮৭০ খ্রীষ্টান্ধে লিখিত এই প্রবন্ধে বিধবাবিবাহের সমর্থনে রাজেন্দ্রলালের 
তথ্যসংগ্রহ অন্তদিক থেকে বিশেষ তাংপর্যপূর্ণ; প্রাচীন ভারতবর্ষের 
সামাজিক রীতিনীতির পর্যালোচনা সমসাময়িক সমস্যার পটভূমিতে 

স্থাপন করার ফলে তার গুরুত্ব এবং সার্থকত। অনেক বেড়ে যাঁয়। 

মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ১৮৭৭ গ্রীষ্টাব্দে ভারত-সম্ত্রাজ্জীরূপে ঘোষণা- 

কালে দিল্লীতে যে-আড়ম্বরপূর্ণ দরবার অনুষ্ঠিত ভয়, তারই পটভূমিতে 
রাজেন্জলাল 4 10206119] 00101201012 1 £1056106100197 

প্রবন্ধে মহাভারতে বিবৃত যুধিষ্ঠিরের রাঁজস্ুয় যজ্ঞের বর্ণনা দিয়েছেন । 

অতীত ভারতবর্ষের সমাজ ও ধমীয় জীবনের বিচ্ছিন্ন চিত্র থাকলেও, 
পৌরাণিক কাহিনীর এতিহাসিক ব্যাখ্যা হিসাবেই প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য | 

প্রবন্ধটির মধ্যে কিছু পরিমাণে '্মঘতীত গৌরব মাশ্রয়ে আত্মস্মীথা প্রকাশ 

পেয়েছে সন্দেহ নেই, এবং সেই সুত্রেই হুইলারের সঙ্গে বিতর্ক অনেকখানি 

স্থান অধিকার করেছে। 

প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাম লিখতে হলে প্রাচীন এবং 

অবাচীন পুরাণের সাহাধ্য নিতেই হবে। ভাঁরতবর্ষের সমাজ অনেক 

পরিমাঁণেই ধর্মনিভর । তাছাড়া ধর্মনিরপেক্গ সাহিত্যের নিদর্শনও সামান্য | 

স্থাপত্য-ভাস্ব্ষ নিদর্শনও সম্পুর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ নয়। তবে সামাজিক 

ইতিহাস দীর্ঘদিনের বহুজনের প্রয়ামে রচনা করা সম্ভব। এই কাঁজে 
নানা ভুল-্রান্তি স্বাভাবিক । বিচার-বিশ্লেষণ এবং বাদপ্রতিবাদের 

মধ্য দিয়ে সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। রাজেন্ত্রলাল প্রাচীন 
ভারতবর্ষের কোনো৷ পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস লেখেননি, তবে তার বিচ্ছিন্ন 
প্রবন্ধ গুলির মধ্যে বু উপকরণ লুকিয়ে আছে য। ভবিস্ৎ এতিহামিকের 

কাজে লাগবে। 
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72 21575 ০ 730%1027 পুত্তিকাটি ১৮৮০ শ্রীাবে প্রকাশিত। 

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল বোম্বাই অবস্থানকালে পার্পীসম্প্রদায় সম্বন্ধে 
যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেন তারই সাহায্যে বেধুন সোসাইটিতে পাঠের 
জন্য তিনি এই প্রবন্ধটি লেখেন। বোষ্বাই নগরীর পার্সীসম্প্রদায়ের 
পরিচয় দিতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল প্রথমে বোম্বাইর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য 
এবং গৃহ স্থাপত্যের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বোম্বাই নগরীর প্রধান যে- 
গুণটি তাকে আকর্ষণ করেছে, সেটি হলো সেখানকার সাধারণ মাহুষের 

কর্মোদ্দীপনার ভাব, প্রচণ্ড জীবনীশক্তি। এরই ফলে সেখানে শ্রমের 

কঠোরতা অনেক পরিমাণে সহনীয়, কারণ অতীতচারণার অবকাশ 

বা অতীত সঞ্চয়ের ব্যর্থত। পর্যালোচনার সুযোগ তাদের নেই। তার! 
অধিকাংশই বোশ্বাইতে বহিরাগত, নৃতন জীবন, আঁশা-আকাজ্কা, নূতন 
গৃহ নির্যাণের ন্বপ্র তাদের মনে,0০5 1155 ছ10 811 00০ 
00052100 2190. 15076 0৫6 50161) 2120. 21202119৮৩৭ বোস্বাই 
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ও অগ্রগতি দর্শনের ফলেই তিনি তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের 
বিশদ বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত । সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যে তাই উৎসাহ ও 

অঙ্গরাঁগের ভাব প্রবল। তবে তেতাল্লিশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের মধ্যে পা্সী 

সম্প্রদায়ের অতীত ইতিহাস, ধর্মমত, সামাজিক প্রথ। (নামকরণ, বেশভৃষা, 
অলঙ্কার, বিবাহ ইত্যাদি), শিক্ষাপ্রণালী এবং পা ী বৎসর-গণনা__ 
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পাঠকের মনে জাগে । রাজেন্দ্রলালের পুস্তিক। প্রকাশের কয়েক বছর 
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সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে এই গ্রস্থাটর উপর নির্ভর না ক'রে 
উপায় নেই। রাজেন্দ্রলালের পুস্তিকাটি তার পাগ্ডিত্য এবং খ্যাতির 
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ভাবাতত্চর্ভাক্স স্বাজেজ্দ্রলাল / 

. রাঁজেশ্্রলাল বিশেষ অর্থে ভাষাবিজ্ঞানী ছিলেন ন! । ভাষার বিকাঁশ- 
ধারা বা ভাষার প্রকাশতত্ব সম্বন্ধে তিনি কোনো পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচন। 
করেননি । ভাষা-সম্বন্বীয় তার রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যেও একজাতীয় 

অসম্পূর্ণত। আছে। স্পষ্টই বোঁঝ| যায়, ভাষাঁবিজঞান-আলোচনায় তিনি 
ততখানি মনোযোগ দেননি, যতখানি দিয়েছেন পুরাতাত্বিক বা 

রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস রচনায়। তবু স্বীকার করতে হবে, 
রাঁজেন্্রলালের এই প্রবন্ধগুলি নিছক মৌখীন এবং সাময়িক রচনা নয় । 

রাজেন্দ্রলাল সংস্কৃত এবং ফারসী ছাড়াও ভারতবর্ষের একাধিক আঞ্চলিক 
ভাষা জানতেন (হিন্দী, উদ এবং ওড়িয়! ভাষার উপর তার বিশেষ 
দখল ছিল), অন্যদিকে য়োরোপের অন্তত পাঁচটি ভাষার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 

পরিচয় ছিল (গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান)। কিন্ত শুধু 
ভাষাচর্চা নয়, উনবিংশ শতাব্দীতে যোরোপে প্রচলিত ভাষাতত্বের 
বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ও সৃত্রগুলিও তাঁর নখদর্পণে ছিল। তাই মনে হয়, 
ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণায় রাঁজেন্দ্রলাল অধিকতর সময় নিয়োগ করলে 

আমরা বিশেষভাবে লাভবানি হতুম। 

রাজেন্দ্রলালের প্রধান পরিচয়, তিনি পুরাতাত্বিক। উনবিংশ 

শতাবীতে ভারতবর্ষে পুরাতাত্বিক গবেষণী প্রধানত শ্রিলালেখ উদ্ধারে 
নিয়োজিত ছিল। শিলালিপি, মুদ্রা এবং দলিলদন্তাবেজের পাঠোছ্ধারের 
জন্য একদিকে বর্ণ (৪11১9) পরিচয়, অন্যদিকে ভাষাজ্ঞানি প্রয়োজন । 

সংস্কৃত এবং প্রাকতে একাধিক ব্যাকরণ গ্রন্থ থাক সত্বেও, ভাষার বিকাঁশ- 

ধারার সঙ্গে তার ধ্বনিতত্ব ও রূপতত্বকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা হয়নি। 
য়োরোপীয় গবেষকরাই প্রথম তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভাষা-সন্বস্ধীয় প্রবন্ধ গুলি য়োরোগীয় গবেষণাধারাতেই 
রচিত হয়। 

তবে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-মনের শ্ববিরোধিতাও অনতিক্রম্য 

ছিল। একদিকে বৈজ্ঞানিকের নিরাঁসক্ত দৃষ্টিতে রাঁজেন্দ্রলাল মানেন যে, 
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€106-0০০5.৩ বলাবাহুল্য, একে ঠিক যুক্তি বল! যায় না; এবং হিন্দী ও 

উদ্ু'ভাষার উদ্ভব ও বিকাশধারার বৈজ্ঞানিক আলোচন প্রসঙ্গে এই অংশের 
প্রয়োজনীয়তা সন্বন্ধেও মনে প্রশ্ন জাগে । এইখানেই স্ববিরোধের ইঙ্গিত। 

উনবিংশ শতাব্দীর িতীয়ার্ধে রাজেন্্রলল যখন ভাঁষাতত্ব বিষয়ে 
প্রবন্ধ লিখছেন তখন তার সামনে ছিল ফ্রান্সিস বপ. ( ১৭৯১--১৮৬৭ ), 

জাকব গ্রিম (১৭৮৫--১৮৬৩), উইল্হেম ভন্ হুমবোল্ডট (১৭৬*--১৮৩৫), 

শেভালিয়ের বুন্সেন, ফ্রেডারিক ভন্ ্ লিগেল ( ১৭৭২--১৮২৯ ) ও ইউজিন 
বুরলফ ( ১৮*১--৫২ )-এর আদর্শ ।9 এ রা পথিকৎ হিসাবে নমস্ত, এ দের 



১৮২ রাজেন্রলাল মিত্র 

একাগ্র অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে ভাষার অভীত ইতিহাস ও বূপাস্তরের 

নিয়মাবলী আমরা প্রথম জানতে পারি । এরা প্রধানত দুষ্টাস্ত সংগ্রহ 
করেছেন, এবং তারই সাহায্যে সুত্র নির্দেশ করেছেন । রাজেন্ুলাল 

সাধারণভাবে এই নুত্মগুলি মেনে নিয়েছেন, এবং য়োরোপীয় ভাষাগো্ঠীর 
ইতিহাস রচনায় বা! তাদের সঙ্গে ভারতীয় ভাষার সম্পর্ক নির্দেশকালে 
তিনি গ্রিমের পথ অনুসরণ করেছেন । তবে বরাজেন্দ্রলালের এই ধরণের 

গ্রবন্ধগুলির মূল্য আজকের দিনে খুব বেশী নয়, কারণ তিনি নিজে কোনে 
স্ঙ্জ রচনা করেননি, অন্যদিকে গ্রিমের স্থত্রের অসম্পূর্ণতা রাজেন্্লালের 

আলোচনাকেও সীমাবদ্ধ করেছে । রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব, উনবিংশ 

শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সাধারণ শিক্ষিত সমাজ (আজকের দিনেও বটে ) 
যখন ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তখন তাঁদের জন্য সরল ভাষায় 

গ্রচুর দৃষ্টান্তের সাহায্যে যুক্তি অনুমোদিত পথে ভাষার ইতিহাস ও ভাষার 

রূপতত্ব ও ধ্বনিতত্ব আলোচনার পৎথপ্রদর্শন কর।। তাঁর এই প্রবন্ধগুলি 
মমোযোগ দিয়ে পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি 'ভাষাতত্ব'কে একটি 
“বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন এবং 
বারবার বলছেন, 46111019855 10৬7৮ 180]5 1] 00০ 01610795 

0 50161065.+৫ 

ঘোরোগীয় ভাষাগুলির সঙ্গে ভারতীয় ভাষাগুলির সম্পর্ক নির্ধারণে 

রাজেন্দ্রলালের বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে । 2706 ঢা]01055 

£১1৮2175, প্রবন্ধে শব্দের বূপগত ও ধ্বনিগত পরিবর্তনকে বৈজ্ঞানিক 

স্থত্রের সাহাধ্যে তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। ভাষা কেন 

পরিবতিত হয়, কোন্ নিয়ম অনুসারে ভাষা পরিবতিত হয়, সমাজ ও 

জাতির ইতিহাসের সঙ্গে ভাষার ইতিহাস কোন্দিক থেকে সম্পৃক্ত 
ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নগুলি এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে আলোচনা করা 

হয়েছে। যদিও পারিভাষিক শবের অপ্রতুলতা নেই, তবু দৃষ্াস্ত 
নির্বাচনের চমৎকারিত্বেই (যেমন ইংরেজী “নেলী” এবং বৈদিক "শর্মা, 

শবের যোঁগসুত্র আবিফার ) তত্বকথাঁও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । একমাত্র 
প্রচুর গ্রীক শব্দের নিজস্ব বর্ণমালায় উপস্থিতি কিছুটা দূরত্থ ষ্টি করে। 



ভাষাতত্বচর্চায় রাঁজেন্ত্রলাল ১৮৩ 

ভারতীয় আর্ধভাষার আলোচনাতেই রান্জেন্রলালের ক্ষমতার পূর্ণ 
প্রকাশ । রাজেন্দ্রলাল ধবনিতব অপেক্ষা! রূপতত্বকেই বেনী প্রাধান্য দিয়েছেন। 
উনবিংশ শতাব্দীতে ফোরোপে ভাষাতত্ববিদেরাও ধ্বনিতত্ব অপেক্ষা 
রূপতত্বের গবেষণায় অধিক ব্যাপৃত ছিলেন ।৬ এদিক থেকে 028 
0৫ 05৩ 991590116 £১11:9৮০৮ প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগা । সংস্কৃত 
বর্ণমালার উত্তব সম্বন্ধে এড ওয়ার্ড টমাসের লেখা একটি পত্র ১৮৬৭ গ্রীষ্টাবধে 

ফেব্রুয়ারী মাসে এসিয়াটক সোসাইটির সভায় আলোচনার জন্ত উপস্থিত 

করা হয়। টমাসের মতে আর্ধদের নিজন্ব কোনে বর্ণমাল। ছিল না; 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আর্ধভাষাগুলির যে-সব বর্ণমালা প্রচলিত আছে, 
তা! সবই ধাঁর-করা। রাঁজেন্দ্রলাল এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। 
টমাস বলেছিলেন, সংস্কৃত বর্ণমীল! ভ্রাবিড়ীয়দের কাছ থেকে পাওয়া । 

রাঁজেন্রলালের আপত্তির যূল কারণ, ভ্রাবিড়ীয়দের প্রাচীন কোনো 
লিপি পাওয়! যায়নি। অবশ্য, রাঁজেন্দ্রলালের প্রথম প্রতিপাগ্ত যে, 
আর্ধর যখন এদেশে এসেছিল, তখন “**-0) 81510009705 1750 

10665 1)00:563১ £106 01001)1105) £0910. 01038000105) 1)01525 200 

081:5) 1101) 1707101217701)659 01৮219 21059 0985১ 2,5000100]0)215 

810. 171091019175১ 10) 5180010 2৮21:501)1106 170109.01195 2. 001618015 

8021506056262 06 01511159010. এবং প্রশ্ন করেছেন 2.4101610006 

09000651580 006 00109 00 005 216 06 ড/1010188) আ৪5 10 

11615 0596 00611 081550 1051510100015 91501110 12০ ০0106 

£০:?'৭ বলাবাহুল্য, আর্য জাতির আদি লমাঁজ-রূপ সম্বন্ধে আমাদের 

মোহ এখন অনেকটা কমেছে, অন্যদিকে “অনার্য জাতির অতীত 

সম্বন্ধেও বর্তমানে আমর। শ্রন্ধান্বিত হয়েছি। তবে রাঁজেন্দ্রলালের 

মূল বক্তব্য অবশ্য তাতে পরিবতিত হয় না,_ কারণ প্রথমত, “অনার্ধ”” 
জাতির কোনে! প্রাচীন বর্ণমালা পাওয়া যায় না, দ্বিতীয়ত, অর্বাচীন 
ষে-বর্ণমাল! পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে আর্য বর্ণমালার সাদৃশ্ত প্রমাণিত 
হয়নি। টমাস সাহেবের দ্বিতীয় উক্তিটি আরও বিভ্রান্তিকর, ঘখন 

তিনি বলেন, “**:0৮6 81510009015 4১015058050 50250000650 



১৮৪ রাঁজেজ্্লাল হিজর 

8) 810159066 20 002 ঠজচোজাত। (08052006500 0: 21 

8:01815 (506 0: 01702210181) 1১01) 0055 50100000052) 

11170] 0565 01550০150. 00০ 50721101 £105553 2100. 080৪৮1- 

81653 ০৫ 005 1008] চ511.”৮ এখানে প্রথম প্রশ্ন, ভারতীয় আর্ধরা 

খন প্রথম তাঁদের নিজন্ব বর্ণমাল! ব্যবহার করে? মধ্যভারতীয় আর্য 
ভাষায় রচিত বিভিন্ন শিলালিপি ব্যতীত প্রাচীনতর কোনো বর্ণমালার 

সন্ধান আমরা আজ পর্যস্ত পাইনি। শিলালিপির ভাষাকে যদি পালি বলি, 
'তবে তার আগেকার বর্ণমালা কি হতে পারে? পালি বর্ণমালা 
ব্রাবিড়ীয় বর্ণমালার অনুকরণ এমন বল! যাঁয় না। তামিল বর্ণমালা 

থেকে পালি বর্ণমাল! অনেক বেশী স্ুসম্পূর্ণ ও সুসমদ্ধ ( ণ€ ০0708175 

8. 171110927 0: 1606615)-- 2:50180559 5100115105 2100 10105 

%০05/৫15১- 13101) 100 11197 1205085521795 ৪৮ 1020 

৪12 0০০85102% 0 5৩.১৯)। দ্বিতীয়ত, মুধগিবর্ণগুলিও কভ ওয়েল, 

নরিস ও টমাসের মতে ভ্রাবিড়ীয় প্রভাবজাত। কিন্তু, এবিষয়ে 
বিতর্কের অবকাশ আছে; য়োরোপের অনেকগুলি আর্ধভাষাতেই 
ূর্নবর্ণের প্রয়োগ আছে, এবং বর্ণগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাষায় 
ছিল না এমন বল! যায় না। তাছাড়া রাজেন্দ্রলাল এ-ব্যাপারে বুহ.লারের 

সঙ্গে একমত যে, ধ্বনি সর্বদাই জাতিগত নিজস্ব সম্পদ, তা৷ অন্তের কাছ 
থেকে পড়ে-পাঁওয়। ধন নয়। 

এসিয়াটিক সোসাইটির যে-সভায় রাঁজেন্দ্রলাল প্রবন্ধাট পাঠ করেন 
সে সভায় মিঃ বেইলী উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি আলোচন। প্রসঙ্গে 
রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, 77186 005 21501151179] 

10185101210 528565 51১0010 128৮০ 117৮2106620 2101561 026 

12116101) 01 0102 2101)902)0 58217)20...60 06 ০086 ০0: 002501012.1 

তবে 4771)25 700050178৮5 00106 0:00) 50002007216 50106, 

[09006561010 12105219605 186 825 0086 50105 2১০ 

এ-প্রশ্নের উত্তর বর্তমানকালেও দেওয়া সম্ভব হয়নি । ১৮৬০ খ্রীষ্টাবের 

সেপ্টেম্বর মাসের 2/09629288145 0 276 25250500260 
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সংস্কৃত বর্ণমালা সম্বন্ধে রাজেন্ত্রনলালের আলোচনা দেখেছি, এবং 
সেখানে মন্তব্য কর! হয়েছে 10900110660 15 50901:1001 211217 

56170610 012551008101012) 70102021101 05085101220 00010181515 

11)021961706730 01581750027, 00০ 8580. 5810, 106 (0212150151912) 

৩0010 10096 9211652 080 0152 92179100106 21019906 25 1 2185 

কার 0: 00০ 9610100 8101)9665.১ ১ 

মধ্যভারতীয় আর্ধভাষার প্রথম স্তর নিয়ে রাজেন্দ্রলাল বিস্তারিত 
আলোচনা করেছেন, এবং বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে তার আগ্রহ ভাষাতাত্বিক 
প্রবন্ধগুলিতেও প্রকাশিত হয়েছে । রাজেন্্লাল 7776 52752 
13252217652 162572%6  ০ 1921 গ্রন্থ সংকলন ও অন্গবাদ-কর্ষে 

নিযুক্ত থাকার সময়েই প্রথম বৌদ্ধসংস্কত ও পালি ভাষা সম্বন্ধে 
অনুসদ্ধিৎস্থ হন। পরে “ললিত বিস্তর” গ্রন্থটি সম্পাদনাকালেও এই 
যুগের ভাষার বিশিষ্টতা নিয়ে বিশেষভাবে চিস্তা করেন। এবং ভাষাতত্ব 
সম্বন্ধে রাজেন্দ্লীলের সবচেয়ে মৃল্যবাঁন প্রবন্ধ হলে! 97 0৫ 
[০০91187161655 0: 019০ 950) 015106 । এইখানে মনে রাখতে হবে, 

রাজেন্দ্রলালের পূর্বে বৌদ্ধসংস্কৃত-ভাষার বিশিষ্টতা নিয়ে একমাত্র বুরম্ফ, 
তার 41%27025050% 21, 127580276 25 735/227,55755 19267, (প্যারিস 

১৮৪৪) গ্রন্থে কিছু আলোচনা করেছেন । রাজেন্দ্রলাল অবশ্য বুরহ্ুফের 
সঙ্গে অনেক জায়গাতেই একমত হতে পারেননি । এবং পরবর্তীকালে 
ম্যাক্সমূলর (0775, [, পৃঃ ২৯৭),ডঃ ওয়েবার (175215076 5%229% 

পৃঃ ১৩৯-৪০) এবং অধ্যাপক বেন্ফে (০02722 05157765 21227686% 

7০” 71867) পৃঃ ১৩৪) “গাথা-ভাষা"র উদ্ভবের ব্যাপারে রাজেন্রলালের 

মতকেই সম্পূর্ণভাবে বা সামান্য পরিবতিত আকারে গ্রহণ করেছেন। এই 
দিক দিয়ে রাঁজেন্দ্রলালের প্রবন্ধটির গুরুত্ব অপরিসীম । 

বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থ “মহাবইপুল্যস্থত্র”-এর কবিতা-অংশের ভাষাকেই “গাঁথা- 
ভাঁষা” বল! হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম গাথার ভাষাতে প্রায়ই মানা 
হয়নি; ধাতুরূপের ব্যাপারে এই শিথিলতা ভাষার সর্বত্র প্রকটিত 
হয়েছে । ছন্দের প্রয়োজনে শবের দীর্ঘায়িত ও ত্রস্বায়িত ঘথেচ্ছরূপ, 
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স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ এবং যুক্তব্যঞ্কন ও ষুগ্নন্বরের সরলীকরণ 

দেখা গেল। বচন, লিঙ্গ এবং কারক বিভক্তির ক্ষেত্রে নিয়মের অভাব, 

শব্বরূপের সংক্ষিপ্তকরণ এবং ধাতুরূপের নৃতনতর রূপ (উচ্চারণ 
বিকৃতির জন্ ) পাঁওয়! গেল । রাজেন্দ্রলাল বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে গাথা- 
ভাষার এই বিশিষ্টতাগুলি দেখিয়েছেন । ভঃ জন মূর তার 52577 

76255 গ্রন্থে (পৃঃ ১১৯-২২) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 47566 20:৩১ 

1)0%2৮০1১ 50120 00021 01085 41520212015 11) 02 ০5055, 

0191606 ৮0111) 1১9৬০ 10০21) ০1006108556 9 ০0৮61, 0: 00 

0101610]5 1700050 105 8390 7২516170191919) 2100. 91101) 56 

0:51) 30102 1901065 0£ 1217081159015 117621655, রাজেন্দ্রলাল 

17520--2102715 গ্রন্থে 02 00০ 02500118110165 04 এেন্ুন্ 1018100 

প্রবন্ধটি পুনমুর্দ্রিত করার সময় ভঃ মূরের প্রদত্ত ভাষাতীত্বিক বিশিষ্টতা- 
গুলি সংযোজন করেন। এছাড়া সমাস-বাক্য নির্মাণে ও অন্বয় রক্ষায় 

গাথা-ভাষার নানারূপ অনিয়ম দেখিয়ে দেন। 

গাথা-ভাঁষার উদ্ভব সম্বন্ধে বুরনুফ, ছুটি অন্রমাঁন উপস্থিত করেছেনঃ 

এক হতে পারে, বুদ্ধদেবের ধর্ম গ্রচারের কথ্য ধারাকে অনুসরণ ক'রে 

লোকায়ত একটি ভাষ! হিসাবে গাথার স্থষ্টি, এবং সংস্কত ও পালি 

ভাষার মধ্যস্তরে এর অবস্থান ; অথবা, সংস্কৃত ভাষায় ষার্দের লেখবার 

সাধ্য নেই, অথচ সাধ আছে, তাদেরই অশিক্ষিত প্রয়াসে সংস্কৃতানুযায়ী 

এক অক্ষম অন্থকরণ হিসাবে গাঁথার জন্ম। বুরম্ফ্ ব্যক্তিগতভাবে 

দ্বিতীয় মতটিকেই গ্রহণ ক'রে ত৷ প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। বুরহুফের 

দৃঢ় ধারণা যে, গাথা-অংশটি নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের বাহিরে লেখা, 
অন্ততপক্ষে ভারতের পশ্চিম সীমাস্ত বা কাশ্মীরের এদিকে নয়; কারণ 

ভারতের এই সীমান্ত অঞ্চলে সংস্কৃতের ব্যাপক চর্চা ছিল না। 

রাজেন্দ্রলাল বুরনুফের মত গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ গাথার 
ভাষায় যে-কবিত্ব প্রকাশিত হয়েছে, নৈয়ায়িক যে সুক্্ম বিশ্লেষণবুদ্ধি 

লক্ষিত হয়েছে, দর্শনের যে গভীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে, আর্ধা-তোটক 

এবং অন্ঠান্য জটিল ছন্দ-রূপে যে-কৃতিত্ব দেখানো হয়েছে, তাতে একথা 
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বিশ্বাম করা কঠিন যে, গাথা-রচয়িতারা ব্যাকরণের খুব সাধারণ নিয়ম” 
গুলি জানতেন না। অন্যদিকে “মহাবইপুল্যস্থত্র”-এর গগ্াংশ সুন্দর সংস্কৃত 

ভাঁষায় লেখা, যাঁতে কোঁনোক্বপ শৈথিল্য বা আঞ্চলিকতা৷ দেখ! যাচ্ছে 
না। এ অবস্থায় গদ্ভাংশ ও পদ্যাংশের রচয়িতা! পৃথক হলেও, “৬179 
০0010 192৮6 17000060. 017০ 21101001506 0০ 01:0952 190201005 

60 1175216 10 00617 0119১ 005 11005010506 01000015010185 0£ 

শ:915-]00005 021510 ?'১২ পগ্ঠাংশে বণিত বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনীর 

যথার্থতাই এই ধোগাযষোগের একমাত্র কারণ। কিন্তু এইখানেই প্রশ্ন 
ওঠে যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর মাত্র তিনশো! বছরের মধ্যে তাঁর ষথার্থ জীবন 

বৃতাস্ত পাওয়ার জন্য, তাঁর জন্মস্থান এবং ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র থেকে 

কয়েকশো! মাইল দূরে সীমাস্ত প্রদেশে চ'লে ঘেতে হবে কেন? আসলে 

গাথ! রচনা করেছিলেন বৃদ্দদেবের সমসাময়িক বা তাঁর কিছু পরবর্তী- 
কালের কবিরা, যাঁরা বুদ্ধদেবের জীবন ও শিক্ষীকে জাতীয় জীবনে ব্যাপক- 

ভাবে সঞ্চারিত ক'রে দিতে চেয়েছিলেন ৷ বলাবাহুল্য, এর জন্য প্রয়োজন 
ছিল লহজ ও সরল ভাষা, স্বচ্ছন্দ প্রবাহিনী কাব্য-ছন্দ। “০ 181 
50117720101 11) 71101) 01)2 702115.05 2100 11001009152/010105 0: 

02105 21:65 17610 1) [00199 7021015019115 1 005 800010150 

ড/11611765) 9,৮০0015 01815 50010005161012 5 210. 010০ 01100125090 

086 00০ 009০01081 00101005812 £21021811% 11000770020, 11 

০0101901811017 016 006 08179015501 005 01056) 101) 02 

৮0105 : অল্হম্তত্যলী “[1)21720£ 0019 109 ০০ 9910?) 27015 

৪ 50001206 10125001061 ০10০1)0০.৮১৩ 

অধ্যাপক বেন্ফে রাজেন্দ্রলালের মতামত মোঁটের উপর মেনে নিয়েও, 

তাকে সামান্ত রূপাস্তরিত ক'রে নিয়েছেন; বেন্ফের মতে রাজেন্দ্রলালের 
আলোচনা,-:500015 07015 2. 5115106 00901608601013১ 0 54০5৫৫- 

86507 0৫6 1850150 02115৬619১-- 5001) 29 10936 01 61১2 ০1061 

78000151565 1০:০১ 50181782010 002 10721 01855655 0: 

09০ 76016- 1 00০ 01806 06 70066531009] 181:05.৯8 
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কিন্ত রাজেন্্লাল 59500861072 কথাটি গ্রহণ করতে পারেননি ; 

তিনি বড়োজোর ৪2016107+ শব্দটি ব্যবহার করতে রাজী আছেন। 

বুহ্ধদেবের নির্বাণের পর তার কয়েকজন অন্থচর ও শিশ্ত এই 
গাথাগুলি রচনা করেছেন, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এবং 

বৌদ্ধধর্মের এই আদি প্রচারকের! নিয়শ্রেণী থেকে আগত ও শুদ্ধ সংস্কৃত 
লিখতে জানতেন না, এমন ভাবা উচিত নয়। বরং তাদের মধ্যে 

অনেকে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ছিলেন, ধার! জ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব'লে স্বীকৃতি 

পেয়েছেন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ লেখকেরা এদেরই রচনা উদ্ধত ব! 
উল্লেখ করেছেন। অবশ্ঠ ধ্মীয় বিচারে জাতিভেপ্রথ! বৌদ্ধদের মধ্যে 
নেই, তবু নেপালী-বৌদ্ধ সাহিত্যে 'ব্রাহ্দণ বৌদছ্ধে'র বারংবার উল্লেখ 
আছে। সুতরাং সমাজের নিয়শেণীর মাছষ গাথা রচনা করেছেন 

ব'লেই যে তার ভাষা দুর্বল ও শিথিল, তা হতে পারে না। আসলে এর 
কারণ অশিক্ষা বা অজ্ঞতাঁজনিত নয়, বরং কথ্যরীতির অনুসরণ, 

আঞ্চলিকতা৷ এবং আবেগাতিশয্য । সাধারণত গীতিকা এবং লৌক 

সাহিত্যের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায়। যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর অগণ্য 

শ্রোতা উপস্থিত, সেখানে মাজিত আলঙ্কারিক ভাঁষা এবং ব্যাকরণ-বিশুদ্ধি 

অপ্রয়োজনীয় ; মুখের ভাঁষাই আবেগের প্রেরণায় সেখানে শ্রোতার মন 
্পর্শ করবে। গাথার ভাষা সাধারণ শ্রোতার জন্য সরলীকৃত; কিন্ত 

তার রচয্মিতা সাধারণ মানুষের একজন নাও হতে পারেন । 

রাজেন্্লালের মতে আহ্তমানিক গ্রী্পূর্ব পঞ্চম বা অষ্টম শতাব্দীতে 
সংস্কৃতের রূপান্তর হিসাবে গাথার জন্ম; এবং তার তিনশো! বছর বা 

কিছু পরে প্রাকৃত ভাষাগুলির জন্ম, যা থেকে পরবর্তীকালে আধুনিক 
ভারতীয় আর্ধভাষাগুলি স্থষ্টি হয়েছে । 

সাল তারিখের এই নির্দেশ অবশ্য আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে 
বিভ্রান্তিকর মনে হবে। তবে রাজেন্্রলাল নিজেও এই জাতীয় অন্মানের 
কুর্বলতা জানতেন এবং তাই বলেছেন, 40: ০0156 01552 08055 2::6 

01676 10010 2501709069১ 00655181760 60 1761) 62:500115 210 2500 

1706060 60 ঠিত্ 0106 255০6 1100105 0:1 011006. 101916069 90 
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৪ 10208 £1006 20101001706 6051 05105161015 20 055 5086 

6০ 80001361 15 £য0200615 17660101) 96 (1029 1091217)6 51109.21 

98109) 200. 006 15176 000002170 0011010560 20001650236 

0010013701)1025 20 1015061: 10216100181 01:00205028023১ 2750 
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01701:2176 173011001819) 10106 01) 0106৮915016 9101:2801176 ০৬০1 
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মধ্যভাঁরতীয় আর্যভাঁষা নিয়ে (পালি ও প্রাকৃত ) রাজেন্দ্রলালের 

পূর্বে ষতটুকু-বা আলোচনা হয়েছে, নব্যভারতীয় আর্যভাষা নিয়ে তাও 
হয়নি। হিন্দী, মাঁরাঠী কিংবা বাংলা ভাষার বূপগত ও ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য 
ব৷ রূপান্তরের ইতিহাস তখনও অজ্ঞাত ছিল । বীম্স বা হনলের ভারতীয় 
ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ তখনও প্রকাশিত হয়নি । সেদিক দিয়ে 
১৮৬৫ শ্রীষ্টাব্দে রচিত রাজেন্দ্রলালের 018 006 01181 0£ 056 78701 

1[.21759982 270 79 1:21901010 €0 06 টে:নএ 015190 প্রবন্ধাটি 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি নিজে যে-অভাব অনুভব করেছিলেন 
[ 471১6 10150025০01 ০0 ড2008,00121 019165065১ 1152 01780 01 

002 50012] 210 100116152] 000010101) 0010175600০ 131000 

[761100, 1:61029105 56000 0০ আ106218.৮৬ ] তাই দুর করার জন্য 

হিন্দী এবং উদ ভাষার বিস্তারিত আলোচনা করলেন। হিন্দী ভাষ৷ 

দীর্ঘদিন ধ'রে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত, এবং রাজেন্দ্রলালের 
মতে, এড 10150071515 080521916 10 2. 01301138190 5221:55 2100 

165 116212915 0062501655 272 1101)61 2100. 10016 2স06105355 

80 06 2105 00761: 107590610 [10127) 121200) 0060616£0 

€স০91১690.১৯৭ হয়তো! এ-ব্যাপারে রাজেন্্রলালের সঙ্গে আমর! 

একমত হতে পারি না, কারণ প্রথমত হাঁজার বছর আগেকার হিন্দীর 
প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন আমরা পাইনি, দ্বিতীয়ত অস্তত বাংল! 



১৯০ রাজেন্দ্রলাল মিত্ত 

ভাঁষায় সাহিত্য সৃষ্টির এঁতিহা স্ুপ্রাীন। রাজেন্দ্রলালের পক্ষে এইটুকু 
বলা যায় যে, তিনি যখন এই প্রবন্ধ লেখেন তখন হিন্দী সাহিত্যের এক- 
মাত্র আলোচিনা গ্রন্থ গা তাসি-র 17%2777575 25 12 772%256 

13779 তার অবলম্বন ছিল, এবং তারই উপর নির্ভর ক'রে তিনি হিন্দি 
সাহিত্যের প্রাচীনত্ব ঘোষণ! করেছেন; দ্বিতীয়ত বাংলা সাহিত্যের 

প্রাচীন কোনো নিদর্শন তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। রাজেন্দ্রলাল চাদ 
কবির “পুথ্থিরাজ রহস্য” গ্রস্থটিকে সাতিশো৷ বছরের পুরানো বলেছেন । 
কোনে! সন্দেহ নেই 'প্রারুত” একদ ভারতবর্ষের কথ্যভাষা ছিল (বিভিন্ন 
অঞ্চলে অবশ্য তার বিভিন্ন রূপ ); এবং বিক্রমাদিত্যের সময়েই তাঁর 

প্রচলন হয়। বিক্রমাদিত্যের সময় থেকে দুশে! বছর আগে অশোক 

পাঁলি ভাষায় অনুশাসন ক্ষোদিত করান। পাণিনির সংস্কৃত ও বররুচির 

ব্যাকরণের মধ্যবর্তী স্তরে এই পালিভাষার অবস্থান। পালিভাষ৷ 

কথ্যভাঁষ! ছিল কিন সে সম্বন্ধে মতান্তরের অবকাশ থাকলেও, ব্যাপকতর 

ক্ষেত্রে যে পালিভাষার প্রচলন ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 

রাঁজেন্দ্রলালের মতে ভাষা বিবর্তনের ক্রমটিকে এইভাবে রাখা যায়__ 

সংস্কৃত গাথার ভাষা১ পালি প্রাকৃত১হিন্দী। নব্যভারতীয় আর্ধ- 

ভাষাগুলির জন্ম হয়েছে আচুমানিক দশম শতাব্দীতে । আজকের দিনে 

আম্রা সকলেই জাঁনি যে, প্রাকৃত ভাষাই অপতভ্রংশের মধ্য দিয়ে 

হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার রূপ নিয়েছে ; কিন্তু উনবিংশ 

শতাব্দীতে ক্রফোর্ড, ল্যাথাম, ডঃ আ্যাগারসন প্রভৃতি অনেকেই 
হিন্দীকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলে মনে করতেন। তাদের যুক্তি 
ছিল, “5106 ৪. 121780286 15 6০ 702 100£90 17016 1 15 

16077798.] 0102) 05 105 1801091 21217727005 2170 102 1010778] 

10177210695 06 01021711501 21০ 20108120015 ৬০া:5 8121106 

10056 01 005 92351016256 010952]15  511701121 6০0 01)096 

906 ৯০500102 £0700 01 12108508825) 1615 21506 055 2 

17700561062 2. 11019721017) 015; 5০501)10) 2100 1006 202: 41521 

419160.১১৮ 



ভাষাতত্বচচায় রাজেন্রলাল ১৯১ 

এরপর রাজেন্দ্রলাল পৃথকভাবে শবরূপের বিভিন্ন বিভক্তিগুনি 
বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, হিন্দী শবকে কেন সংস্কৃত শবের বপাস্তর 

বলবো । তবে কয়েকটি বিভক্তি নিয়ে গোলযোগ দেখা দিয়েছে, যেষন 

“কো” (বাংলায় “কে? ) বিভক্তিটিকে কড ওয়েল দ্রাবিড়ীয় বলতে চেয়েছেন 
€ কো”খতামিল “কু? )। ডঃ ভ্রীম্প.১৯ এর বিরুদ্ধতা ক'রে সংস্কৃত “কৃত? 

বা “কৃতে' থেকে “কো? এসেছে ব'লে জানিয়েছেন। রাজেন্দ্রলাল 

ভঃ ট্রাম্পের সঙ্গে একমত হননি, কারণ কৃত ক (০ ৫0০ ), অন্তদিকে 

সংস্কৃত “'কুতে' শব্দের অর্থ “পরিবর্তে ব। প্রয়োগ, এবং “কতে” থেকে 

একে" আসতে পারে না। এ-অবস্থায় ম্যাক্সমূলর যে-ভাবে বাংলা “কে' 

পদটিকে সংস্কৃত “ক" প্রত্যয় থেকে আগত দেখিয়েছেন, হিন্দী “কো” 

পদের সঙ্গেও তার যোগ দেখানে! যাঁবে। রাজেন্দ্রলালের মতে, ক+ম্ 

€:2500510152 2:71% ম্ঃ )১ কঞ১ কঞ+উ ( 41) 05০ 5055 076 

01011715 00601)00 01 17701581176 0176 2115100. 01 8. 02.50-770811] 

15 05 612 20010010. 0£0)৯কুঁক কৌ কো । 

আর একটি হিন্দী পর্দ নিয়েও মতদ্বৈততা আছে। হিন্দী “সে বা 

“ঠঁ পর্দটি অনেকের মতে প্রাকৃত “হে” থেকে এসেছে । কিন্তু 

রাজেন্্রলালের মতে সংস্কৃত "্মাৎ ( সর্বনামের বিভক্তি )৯%% সে। 

শব্দরূপের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সন্দেহ থাঁকলেও, ধাতুরূপের ক্ষেত্রে 

কোনো সন্দেহই থাকে না যে, হিন্দী ধাতুরূপ সংস্কতের প্রত্যক্ষ বূপাস্তর | 
যেমন সংস্কৃত ভূ২» প্রাকৃত %হু১»হিন্দী হো! | ভবামিহোমি১হ | 

দুইটি ক্রিয়াপদদের পাশাপাশি অবস্থান বিভিন্ন আর্যভাষায় দেখেছি, 
এবং হিন্দীতেও তাই পাই “হয়! হো”। 

বিস্তারিতভাবে শব্ধবূপ ও ধাতুরূপ আলোচন! ক'রে রাঁজেন্দ্রলাল 

হিন্দীভাষার সঙ্গে সংস্কতের যোগস্ুত্রটি প্রমাণ করেছেন। আসলে তিনি 
হিন্দীভাষার উপর ভ্রাবিড়ীয় গ্রভাব শ্বীকার ক'রে নিয়েও, তাকে খুব বেশী 
গুরুত্ব দিতে রাজী হননি । তিনি মানেন যে, “:**16 15 ঘ0790351516 £01 

70 1217805529 10 ০0236 11) 5010206 ড7100006 2:01)810615 

ঠ961£ ৮9০2101295১ 50 ০ 1100 0805 60 10 01 ০8100 01 006 



১৯২ রাজেন্রলাল মিত্র 

৮0০81016501 0155 220060) 421) 55039601815 06 17505 

2] 15018-991510016 0: 601:5181) 01151.২০ কিন্তু নব্যভারতীয় 

আর্ধভাষ! সংস্কৃতেরই বংশধর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ. নেই । 
'প্রবন্ধের দ্বিতীয়ার্ধে রাজেন্দ্রলাল উদ'ভাষার উত্তব ও ভাষাতাত্বিক 

বিশিষ্টতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যোরোপীয় ভাষাতাত্বিকের! উরু 

বা হিন্দুস্থানীকে ভারতীয় আর্ধভাষ! থেকে স্বতন্ত্র একটি ভাষা ব'লে মনে 
করতেন। রাজেন্দ্রলাল দেখিয়েছেন যে, উদ্ছ প্রধানত মুসলমানদের 
ভাষ! হওয়া সত্বেও, তার উৎস হিন্দী। মুসলমান শাঁসকেরা শামিতদের 

সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার প্রয়োজনেই একটি মিশ্র ভাষা স্থষ্টি করে নেয়, যে- 

ভাষার ব্যাকরণ নির্ভর করেছে হিন্দীর উপর এবং শব্ভাগার গড়ে উঠেছে 
বিদ্বেশী ও ভারতীয় শব্মভাগ্ডারের সংমিশ্রণে । সুতরাং হিন্দী ভাষাই 

সেমেটিক ও ইরাণীয় (ফারসী ) শবের সংযোগে ষে বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ 
করেছে, তারই নাম উদ্্ঘ। এখন বিদেশী শব্দের আধিক্য দেখেই উদ্ুকে 
অনেকে বিদেশী ভাষা ব'লে ভূল করে। রাজেন্দ্রলাল ম্যাক্সমূলরের উক্তি 
উদ্ধৃত ক'রে ভাষাতত্বের মূল স্বরূপটি পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন, 
০০020 £:2101008 15 005 02950 2596170191 ০1০072170) 210. 

07611660916 00০ 00190 016 019.551610801012 11) 21] 18105109525 

₹10101) 1785০ 7010900০650 ৪ 061010162 £8.770129901021 

8101001656107.২১ যে-বিদেণী শব্বগুলিকে সাধারণত উদছুভাষার 

প্রধান পরিচয় ব'লে মনে করা হয়, সেগুলির সমাহারে কোনো বাক্য 

রচন! করা যায় না। কারণ সেগুলি বিশেষ্য বা বিশেষণ, কদাচিৎ 
ক্রিয়াবিশেষণ ; হিন্দী ক্রিয়া-ধাতুরূপ, কাঁরকবিভক্তি, সর্বনাম, প্রত্যয় 
ইত্যাদির সাহাষ্য না নিয়ে উদুভাষায় বাক্য রচনা! অসম্ভব । আসলে 
উচু ভাষার ব্যাকরণ এবং হিন্দীভাষার ব্যাকরণ অভিন্ন । তবে উদ ভাঁষা 
ফারসী হরফে লেখা ব'লেই তাকে স্বতন্ত্র একটি বিদেশী ভাবা মনে হয়। 
রাজেন্দ্রলালের ইচ্ছ! উদ হিন্দীর মতই দেবনাগরী হরফে লেখা হোক) 
8. 98105100010 015150050১০ [71701 2050. 0৮০ 00108 108৮5 

81500010624 ০1917005 0০ ট্ব520১ 01 08৮ 210756 ০21) 50021219 



ভাষাতত্বচর্চায় রাজেজুলাল ১৯৩ 

006 220595215 85100015 020105 0০ 15010816 00০1 55512105 

০: 5002)05.২২ 

নব্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে কাশ্নীরী ভাষা নিয়েও রাজেন্দ্রলাল 
আলোচনা করেছেন ।২৩ তখনো পর্যস্ত কাশ্মীরী ভাষা সন্বন্ধষে আমাদের 

ধারণ! অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অসম্পুর্ণ ছিল) এড ওয়ার্থ ও লীচের প্রবদ্ধই 

(এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে প্রকাশিত) ভাষা-বিজ্ঞানীদের 
একমাত্র সম্বল ছিল। রাজেন্দ্রলাল এই প্রবন্ধ ছুটিকে প্রথম প্রয়াস 
হিসাবে প্রশংসনীয় মনে করলেও, ভাষাতাত্বিক-বিচারে আদে 
নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করেননি । রাজেন্দ্রলাল কাশ্মীরীকে নব্যভারতীয় 

আর্ধভাষারপেই গ্রহণ করেছেন এবং কাশ্মীরী বর্ণলিপির সঙ্গে. পঞ্জাবী বা 

গুরমূখী বর্ণলিপির সাদৃশ্ত লক্ষ্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরী ভাষা ষে 
আর্ধেতর কোনে ভাঁষ! নয়, তা কাশ্মীরী বর্ণলিপিতে দেবনাগরী হরফের 

প্রভাবেই প্রমাণিত হয়। মেজর লীচ্ কাশ্মীরী শব্দভাগারের ষে- 
ভালিক! দিয়েছেন, তাতে বিশেষ্য শব্দগুলি নিঃসন্দেহে সংস্কত-উৎ্সজাত। 

তবে দু-একটি শব্ধ রাজেন্দ্লালের কাছে বিভ্রান্তিকর ব'লে মনে হয়েছে, 
যেমন “পিতা; অর্থে 'মউল', “সস্তান” অর্থে “নিচির+ এবং “কন্তা” অর্থে 

“কুদ? | এই শব্গুলি উচ্চারণ বিকৃতির ফলে রূপান্তরিত হয়েছে, 

অথবা এগুলি আর্ধেতর ভাষা থেকে আহত শব্দ, তা স্থির করা 

যায়নি । শব্দব্ূপের বিভক্তি চিহৃগুলি সংস্কৃত ব তন্তব শব্দের বিভক্তি 

গ্রহণ করেনি। তবে ধাতুরূপের ক্ষেত্রে কাশ্ীরী ভাষা সংস্কৃতের 
অঙ্নগামী। রাজেন্দ্রলাল কাশ্মীরী ভাষার অন্ঠান্ত পদ্গুলির পরিচয় 
গ্রহণ ক'রেও এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, কাশ্মীরী ভাষা প্রাচীন ভারতীয় 

আর্যভাঁষার বিবতিত আধুনিক রূপ । 
ওড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে রাজেন্রলালের আলোচন। অনেক বিস্তৃত এবং 

অত্যন্ত যূল্যবান।২৪ এই প্রবন্ধে রাজেন্্লাল ভাষাবিজ্ঞানী বীমসের 
ওড়িয়া! ভাষা! সংক্রান্ত মতামত পর্যালোচনা করেছেন । কীম্সের মতে 

ওড়িয়। ও বাংলা ভাষা একই উৎসজাত হলেও, বর্তমানে তারা ধ্বনিগত 

ও ব্ূপগত বিচারে বহুদূরে অবস্থিত; ওড়িয়া ও বাংলা দুটি পৃথক 
১৩ 
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লব্যভারতীয় আর্থভাবা। রাঁজেন্্রলাল বাংলা এবং ওড়িয়া ভাষার 
তুলনামূলক আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, এই ছুই ভাবার ধ্বনিগত্ত ও. 
রূপগত সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট) তবে বাংল! দেশেও বিভিন্ন অঞ্চলে 
উপভাষাগুলি যেমন আপাতন্বাতন্ত্য লাভ করেছে, ওড়িয়া ভাষাও 

তেমনি আজ স্বতন্ত্র ভাষা ব'লে মনে ছচ্ছে। রাজেন্রলাল গড়িয়া 
ভাষার শবব্ূপগুলি বিশ্লেষণ ক'রে, বাংলা ভাষার সঙ্গে ভার 

রূপগত সাদৃশ্য প্রমাণ করেছেন। পার্থক্য প্রধানত ধ্বনিগত। 
রাঁজেন্্রলাল সর্বদাই ভাষার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা রূপগত বৈশিষ্ট্যকে 
বেশী প্রাধান্ত দিয়েছেন। বীম্স ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব 
দিয়েছেন । রাঁজেন্দ্রলালের মতে, 01001765010 06900119716165 5001) 
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রাজেন্ত্রলাল সাধু বাংলা একটি অহ্চ্ছেদ্ধের কলিকাতার কথ্য ভাষায়, 
ঢাকার উপভাষায় ও ওড়িয়! ভাষায় তিনটি রূপ পাশাপাশি রেখেছেন এবং 

তুলনায় তাদের মৌলিক ষোগন্ুত্র নির্দেশ করেছেন। 

ওড়িয়া, অসমীয়া ও বাংলা ভাষার নিকট-সম্পর্ক রাঁজেন্দ্রলাল আর 
একটি প্রবন্ধেও উল্লেখ করেছেন। “বিবিধার্ঘ-সঙ্গ হ*-এ ( বৈশাখ ১৭৮০ ) 
রাজেন্দ্রলাল “বঙ্গভাষার উৎপত্তি নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। 

বাংলায় বোধহয় এই প্রথম ভাষার-ইতিহাঁস রচনার চেষ্টা । এই প্রবন্ধে 

রাজেন্্লাল একদিকে ইন্দো-য়োরোপীয় ভাষা! থেকে বিভিন্ন স্তরের মধ্য 
দিয়ে কেমন ক'রে সংস্কৃত ভাষার উত্তব হয়েছে, তা দেখিয়েছেন 
অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষা কেমন ক'রে নব্যভারতীয় আর্ধভাষায় রূপাস্তরিত 

হয়েছে, তা-ও সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এই রূপাস্তরের 

যথোপযুক্ত যূল্য দিতে হয়েছে। 'প্রীর্কত ভাষা যে সংস্কতের বিকর্ষণ, 
সম্প্রসারণ, বর্ণপরিবর্তন ও বিভক্তির অপত্রংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে?, 
তা প্রমাণ করার জন্ত রাজেন্দ্রলাল কয়েকটি দৃষ্টাস্তের সাহায্যে 



ভাষাত্বত্বচর্চায় রাজেজলাল ৯৯৫ 

ধ্রনিপরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন, দুরুল্চার্য শব্দের 

“সুদুতা-দাধন প্রথমতঃ সংযুক্ত হলের ও মহাপ্রাণবর্ণ বিশিই্ শব্দের জল্প 
ব্যরহাঁর ভ্বার। সিদ্ধ হয়। তদনস্তর সংযুক্ত হলের পৃথককরণের চে! হয় । 

এ কার্ধকে বৈয়াকরণেরা বিকর্ষণ-কার্য বলিয়া ব্যক্ত করেন। ভাহার 

নিয়মানূসারে ধর্ম শব্দ ধিরম', “কর্ম শব 'করম" রূপে পরিণত হয়। 
কোন কোন স্থানে সংযুক্ত হলের একের ঘ্বিত্ব করিয়া অন্যের লোপ করার 
নিয়ম আছে ।”২৬ আজকের দিনে ধ্বনিপরিবর্তনের এই নিয়ম আমাদের 
কাছে খুবই সরল এবং অতি পরিচিত ব'লে মনে হলেও উনবিংশ 
শতাব্বীতে বাংন। ভাষায় ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মগুলি এভাবে আলোচিত 
হয়নি। সেদিক থেকে সহজ ভাষায় ভাষাবিজ্ঞানের সুত্রগুলি বাংলায় 
লেখবার প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধটি যূল্যবান। 

রাজেন্দ্রলাল খন এই প্রবন্ধ লেখেন, তখনও পর্যস্ত মাগধী অপভ্রংশ 

ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে অপরিচিত ছিল। সুতরাং প্রাকৃত এবং বাংল! 
ভাষার মধ্যবত্তাঁ স্তরের আলোচনায় স্বভাবতই রাজেন্দ্রলাল কিছু বিব্রত 
বোধ করেছেন। দ্বিতীয়ত, বাংল। ভাষার কোনে প্রাচীন নিদর্শন 
তখনো পর্যস্ত পাওয়া যায়নি; “চর্যাচর্যবিনিশ্চয়” ব৷ “শ্রীকষ্ণকীর্তন” দূরে 

থাক, এমনকি কৃত্তিবীন বা মালাঁধর বন্থুর কোনো! প্রাচীন পুথিও তখনো 
আবিষ্কৃত হয়নি । ফলে রাজেন্দ্রলাঁলকে বাংল! ভাষার প্রাথমিক রূপের 
জন্য নির্ভর করতে হয়েছে জীবগোস্বামীর “কড়চা” ও কৃঝ্দাস কবিরাজের 

“চৈতন্তচরিতামৃত”-এর উপর । এ ছাড় ছিল বিগ্ভাপতির পদ্দাবলী। 

বলাবাহুল্য, এই মাত্র অবলম্বন ক'রে রাজেন্দ্রলাল অন্যান করেছেন, 

'বঙ্গদেশে প্রথমতঃ একপ্রকার হিন্দী-ভাষা প্রচলিত ছিল। তাহার 
অপভ্রংশে গৌড় বা! বঙ্গভাষা! উৎপন্ন হইয়াছে । এই বাক্য স্থির হইলে 
ইহা অনায়াসেই কহ যাইতে পারে যে এ হিন্দীভাষ! মাঁগধীর অপভ্রংশ ; 
কারণ ষোড়শ শত বৎসর পূর্বে এতদ্দেশে সংস্কৃত ও মাগধী প্রচলিত ছিল, 
এমত প্রমাণ ফাহিয়ান নামক চীনদেশীয় ভ্রমণকর্তার গ্রন্থে উপলব্ধ 

হইতেছে ।...কোঁন সময় প্রাচীন বঙ্গভাষ! হিন্দীর সহিত এঁক্য ন 
খাকিলে উক্ত সাদৃশ্য লম্ভবিতো ন! ; স্তরাঁং ইহা শ্বীকার করিতে হুইবে 
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ঘৈ বাঙ্গালী ও হিন্দীর এককালে নৈকট্য সম্বন্ধ ছিল) এবং তাহ! মাঁনিলেই 

'্তৎপূর্বে তাহারা এক ছিল মানিতেই হইবে । এখানে প্রাচীন বৈষ্ণর 
পদাবলীর (বিশেষত ব্রজবুলিতে লেখ ) ভাষার সঙ্গে মৈথিলী ভাষার 
লাদৃশ্ত দেখেই রাজেন্্লাল হিন্দীর সঙ্গে বাংল! ভাষার যোগস্ুত্র নির্দেশ 
করেছেন। মাগধী অপভ্রংশের অবস্থান শ্বীকার ক'রে নিলে রাজেজ্রলালের 
ঈগ্মান সম্পুর্ণ অমূলক মনে হয় না। 

এই প্রবন্ধেই রাঁজেন্দ্লাল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত 
উপভাষাখগুলির ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের প্রথম দৃষ্টি 

আঁকর্ষণ করেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, “টাঁকা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, 
কোঁচবেহার, রঙগপুর, মুশিদাবাদ, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, কলিকাতা প্রভৃতি 
সকল স্থানের লিখিত ভাষা একপ্রকার, কুত্রাপি কোন উৎকট প্রভ্দে 

মাই। পরস্ত এ বিভিন্ন স্থানে কথিত ভাষার সমতা দৃষ্ট হয় না। তাহার 
কারণ অনায়াসেই অনুভূত হইতে পাঁরে। বিষ্ঠাবুদ্ধির অন্ুশ্ীলনেই ভাষার 
পরিশোধনকার্ষে প্রবৃত্তি হয় ; এবং বাণিজ্যের তারতম্যে অল্পবাক্যে বু 

অভিপ্রায়ের প্রকাশকরণের স্পৃহার তারতম্য হয়; স্তরাং প্রদেশ 
ও জেল! ভেদে বিদ্যা বুদ্ধি ও বাণিজ্যের প্রভেদ সত্বে কথিত ভাষারও 

গ্রভেদ ঘটে । বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভাবার ভিন্নতা এ প্রকারে 

ঘটিয়াছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।. প্রাগুক্ত কারণে কলিকাতার 
ভাষা এইক্ষণে বঙ্গদেশের অপর সকল স্থান হইতে পৃথক হইয়াছে । 
বাণিজ্যের বাহুল্যে ক্রুত বাক্য কহা৷ বিশেষ প্রয়োজনীয় হওয়াতে অধুনা 
সকলেই “হইয়া” “করিয়া” “এতটুকু” প্রভৃতি শব্দের স্থানে “হয়ে? “করে? 
'এট্র* প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত শব্দ প্রয়োগ থাকে ।” রাজেন্্রলাল বাংলা 
উপভাষার বিস্তারিত আলোচনা করেননি, কিন্তু এবিষয়ে তার আগ্রহ 

“বঙ্গভাষার উৎপত্তি” প্রবন্ধেই প্রকাশ পেয়েছে । আমাদের বিশ্বাস এই 
এই আগ্রহের অন্যতম কারণ, ভাষাঁর সঙ্গে সমাজমনের ঘনিষ্ঠ যোগস্ত্র 

রাঁজেন্্রলীল উপলব্ধি করেছিলেন, এবং ভাষার রূপগত ও ধ্বনিগত 

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আঞ্চলিক ভাষার বিশিষ্টত৷ রাজেন্দ্লাল একই 
পঙ্গে আলোচন। করেছেন । 



ভাষাতত্বচর্চায় রাজেজ্লাল ১৪৭. 

ম্যাক্সমূলরের প্রতি ভারতীয় ভাষাবিজানীদের শ্রদ্ধা অপরিসীম । 

রাজেন্দ্রলালও ম্যাক্সযূলরের অস্্সরণে আর্যভাষার অকৃত্বিমত্ব ও একস 
স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। ম্যাক্সমূলর বলতেন, 42১:5805 5 5০1210150 

1817632£6) 15 0062]5 108001159012 60 1806. 10100659155 

1271765886১ 20 15060176 280 12178925.১২৭ কিন্ত "15৩ 

71100105৩ 4৪5 প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল “আর্য শব্দ দ্বার! জাতিই 

বুঝিয়েছেন । আমরা জানি “আর্ধ” শব্ধ ছারা শুধু ভাষাই বোঝায় না, 
বিশেষ একটি মানবগোষ্ঠীও নির্দেশ করে। ভাষা মানুষের মনোভাব 

প্রকাশের বাহন। স্তরাং ভাষার উতদ্তব ও রূপান্তরের ইতিহাসের সঙ্গে 
মানবসম্প্রদায়ের অতীত ইতিহাসও অঙ্গাক্গীভাবে যুক্ত । ভাষা এবং 
জাতির এই সম্পর্কের উপরই ভাষাবিজ্ঞানী পেস্কা বেশী জোর দিলেন, ধীর 
মতে ভাষা, “৮৮৮0০ 01851720 01900060620 01897581572) 58101০০ 

00 01892101955? হতে বাধ্য । 

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী এই ছুটি বিপরীত মত প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, 
71১6 11005815015 ৮/০01]10 0£ 00০ 1250 ০10601:7 25 61305 

917911015 01%1060 1060 ০ 901709015 01 01100£1)6) 25 010. 25 016 

(015625০0005 018551০81] 2:০১ 190 2150 ৮7০12 0091016 60 

0০0106 চ/1601)61 178608255 15 177%525 (20507 00811 ) 

01 106161% 2. 67:55 (৪০011501821 ).১২৮ রাজেন্দ্লাল যদিও 

ম্যাক্সমুলরকেই ভাষাঁতত্ব আলোচনায় সাধারণভাবে আদর্শ বিবেচনা 
করেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের রচনায় ভাষা এবং জাতির সম্পর্ককে অতিরিক্ত 

প্রাধান্ত দেওয়ার চেষ্টা দেখি। আর্যভাষার বিকাশধারা প্রসজেই 
রাজেন্দ্রলাল বলেন, "৮056 8০০) 0£ 1573600586১ 1706 080 ০৫ 

195 ০0: 21021105815, 1050 02. 100215090 05 011709010 2100. 

00761 581928 7 2150 16 15 1179095911)12) 0061:66016১ 0390 006 

55010 0£ 95301) £:০0৬৮2, 2) চো০ 9201; 10615 01901:21 

০1177269529 00096 91 52০০ 230. [10012 91)0010 02 £176 

$812০,২৯ প্রকৃতপক্ষে 7105 চ12001055 55109? প্রবন্ধে 



১৯৮ রাঁজেজলাল মিঙ্্ 

রলাঁজেজ্লাল ভাষাতত্ব এবং 'জাঁতিতন্ব'কে মেলাবার চেষ্টা করেছেন? 
প্রকারান্তরে এই প্রয়াস ম্যাকসমূলর ও পেস্কার বিপরীত মত ও পথের মিলম। 
রাজেজ্জলাল সঙ্জান ও সচেতনভাবে যে-সমন্বক্ন প্রয়াসে উদ্চোগী হয়েছিলেন 
তা নয়) তার শিক্ষা! ও প্রত্যক্ষ আদর্শ ম্যাকমূলরের রচনা থেকে লঙ্ব, 
কিন্ত তাঁর সহজাত সংস্কার ও পক্ষপাঁত সমাঁজ-মনের রহশ্য আবিষ্ষারে। 

এই দিক দিয়ে বর্তমান শতাব্দীর ভাষাবিজ্ঞানীদের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের 
মানসসাদৃশ্য অনুভব করি। 

১,070 0০ 1020115716165 06 0০ 35625) 0151206, 

11720-417%5, দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮১) পৃঃ ২৭৭ । 

২, 072 05 01151 0: 036 171001 1,817608£6 210. 105 

£61900710 0১ 0100. 01912০0 1, 2.১ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭। 

৩. তর্দেব, পৃঃ ৩৩৮-৩৯, ইট্যালিকৃ্স আমার । 

৪. দ্র, বসন্তকুমার চট্রোপাধ্যায়-_“ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস”, 
“ভারতী”, ১৩২৯, পৃঃ ৪৭২-৮৬। 

৫, ”71)6 চ02001015 4১1521)5?) 7, 42, ছিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪২৯। 

৬. দ্র, 1361205 1০0015010--1747/58500190461509 1% 716 

12159656767 02780) :: 28180025272 29515 হার্ভার্ড ১৯৩১), 

পৃঃ ২৫৫-৫৯। 

৭, 16 71170165৩ £1591557) 1, 4.১ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩। 

৮. তদেব, পৃঃ ৪৬৪ । 
৯. তদ্দেব, পৃঃ ৪৬৬। 

১০. তদেব, পৃঃ ৪৭৩ । 
১১, 77009202875 07 072 44. 5. 9১ সেপ্েম্বর ১৮৬০, 

পৃঃ ১৭৪-৭৫। 

১২, 40015 032 05০00115116155 ০৫ 002 2500 0151206? 1, 2 

দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮৯। 



ভাষাতত্বচর্চায় রাজেন্জলাল ১৪৯ 

১৩. তদের, পৃঃ ২৯০ । 

১৪. রাঁজেন্দ্রলালের প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃঃ২৯১। ক্র, 06418 
09167/766 48125861710 1861১ পৃঃ ১৩৪। 

€. 1000 06 060০011911095 ০৫09০ তে 0151500) £. 2. 

তীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৬। 

১৬, 4008 006 011517) 01 006 [3101 197608£5 2130 109 

121861005 €০ 0৩ [0:00 0151600,, 1. 5 ছিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩০৭। 

১৭, তেব, পৃঃ ৩০৮-০৯ । 

১৮, তদেব, পৃঃ ৩১৩। 

১৯, ০7021152107 6702 1307721 425/2610:500869) ৬০], 20% 

পৃঃ ৩৯২। 

২০, 400 00০ 01181 0: 026 [7101 19717800967) 1. 2. 

দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২৪। 
২১, চা, 9 71011116776 50167)65 ০ 1,77/52£ 

(১৮৯১ ), পৃঃ ৭৬। 

২২, 02 006০ 01161 01 006 171002 1510809850+9 1, 25 

ছিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২৭। 
২৩, £270068227/25 ০: 272 2.5. 9. মার্চ ১৮৬৬। 

২৪. £70096217£5 0 672 42. ৩.2 জুন ১৮৭০ । 

২৫, তদেব। 

২৬. “বঙ্গভাষার উৎপত্তি”, “বিবিধার্থ-সঙ্গ হু”, বৈশাখ ১৭৮০ । 
২৭, চু. 19 10011127--777176 170102 0: 0102 45 21351৯, 

(00116024 77/0775, ৬০1. 2 (১৮৯৮), পৃঃ ৯০ । 

২৮, 3. [, 15091)--17106 ঞোাততাে। 01001600১7556019 

2160. 04186 ০676 1112210 £601912 7201. 4 7762 76080 4246 

(১৯৬৫ ), পৃঃ ২০৫। 

২৯, 152 011001055 /8359) 1, ৭ দ্বিতীয় খণ্ড, 

পৃঃ ৪৩২। 



সংস্কৃত ভাষ। ও দাহিভ্যচর্চায় কঝাচজেজ্দ্রলাল 

ইতিহীসচেতনার অন্যতম প্রধান লক্ষণ অতী'ত ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রতি আগ্রহ, কারণ অজান! প্রাচীন জগৎ ভাষা-সাহিত্যের মধ্যে 
অনেকখানি হুনিরি্ই অবয়ব লাভ করেছে। স্থাপত্য-ভাব্বর্য-মুদ্া যেমন 

ইতিহাস রচনায় সাহাষ্য করে, প্রাচীন গ্রস্থাদিও অন্ধুরূপভাবে ইতিহাস 
রচনার সহায়। অন্যদিকে গ্রন্থপরিক্রমা ভাষাতাত্বিক গবেষণার পথও 
উন্মুক্ত করে। ভারতীয় আর্যজাঁতির ধারাবাহিক ইতিহাস নেই সত্য, 
রিস্তু বহু সহশ্র বৎসরের ধর্মপ্রস্থ-কা ব্য-পুরাণ পুথির মধ্যে অথবা শ্রুতির 
সাহায্যে ঘা রক্ষিত, তারই মধ্যে অনেক ইতিহাঁস লুকিয়ে আছে। এই 
জন্যই উনবিংশ শতাববীতে ভারতবিদ্যাচ্চার ক্ষেত্রে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, 
তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা, এবং অন্নবাঁদের সাহায্যে তাঁকে সর্বজনপরি- 

চিতি দান একান্ত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। য়োরোপেও রেনেস্সীস- 
যুগে পুথি সংগ্রহের জগ্ত অন্থরূপ আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে । পেত্রার্ক 
প্রাচীন পাগুলিপি সংগ্রহে এবং তার অনুলিপি প্রস্ত কার্যে আত্মনিয়োগ 
করেছেন। রেনেঞ্জীসযুগের আধুনিক এতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, 
/011005 02515 001001150 006 015019125 01 1960081019১ 001 

06৩ 00556552020 01 00০ 12011160169 11151) 500000069 (16 

080) 06 100061) 500061765 0: 01855105, 060101061 0: 

[.610216 210 00০ 00010 001501:515 00165551080 1900 5০ 

০০৪ 0061 ৮/000,10106 15020 018551521 1101215 2 

1101) 619 26 200011817190 7 0219116] 62191500175 

89 15000 02 01016006010: 952 02190011259, 7075 ০0£ 

6 65205 1080 06210 ০8:6101]5 50001502070 ৪. 101711010981051 

[7016 01 ৮16 2100 00101708160 710) 811 ০519106 100810105011965, 

130: 8৩006 11155 06 00955 710010785 0010061:60 60 

180811686 561206180 0150988501).'৯ উনবিংশ শতাব্বীর ভারতবিষ্ভ।- 



সংস্কৃত ভাষা! ও সাহিত্যচর্চায় রাজেন্ত্রলাল ২৪১ 

চর্চাকারীদেরও অঙ্ুর্ূপ বাধাবিপত্তির সক্মুখীন হতে হয়েছিল, কারণ 
ভারতবর্ষে প্রাচীন পুথি সংগ্রহের কোনো চেষ্টা পূর্বে হয়নি, তাদের অস্তিত্ব 
ছিল অধিকাংশ সময় অজানা, এবং ভাষাতাত্বিক গবেষণাও ছিল তখন 

অনারন্ধ। তবে য়োরোপে রেনে্সীস-পরর্বতী পাঁচশো! বছরে (পঞ্চদশ 

থেকে উনবিংশ শতাব্দী ) এ নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, পুথি সংগ্রহ এবং 
সম্পাদনার নান উৎকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, ফলে ভারতবর্ষেও পুথি সংগ্রহ ও 
সম্পাদনার কাজে সেই আদর্শ গ্রহণ কর! সম্ভব ছিল। 

ভারতবর্ষে পুথি সংগ্রহ এবং বিবরণ প্রণয়নের কাজ ুষ্ঠ পরিকল্পন। 
অনুসারে শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। লাহোরের পণ্ডিত রাধাকঃ 

ভাইসরয় লর্ড লরেন্সকে ভারতবর্ষ এবং য়োরোঁপে লাইব্রেরীতে রক্ষিত 
মাবতীয় পুথির তালিকা! রচনার প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে একটি পত্র লেখেন 
(মে ১৮৬৮), এবং যদ্দিও গভর্ণমেণ্ট নীতিগতভাবে এই প্রস্তাবে সম্মতি 

জানান, তবু ঠিক সেই সময়েই এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় অনেক 
বাধা ছিল। প্রথমে পুথি সংগ্রহের দিকেই মনোযোগ দেওয়া হয়, বিবরণ 
রচনার কাজ শুরু হয় অনেক পরে। “সংস্কৃতের পুরাতন পাগুলিপি সংগ্রহের 
জন্য ১৮৬৮ সালে গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ব্যয়ের নিমিত্ত ২৪০০০ টাকা; 

অযৌধ্যা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩২০০ টাঁকা ? মাদ্রাজ ও মহীশৃরে ৩২৭ 

টাকা ; পঞ্জাবে ১৬০৯ টাঁকা ; বোম্বাই, রাঁজপুতানা এবং মধ্যপ্রদেশে ৮০০০ 
টাক; এসিয়াটিক সোসাইটিতে ৩০০০ টাকা, মুত্রাঙ্কনের জন্য ১০০০ টাঁকা £ 

এবং বাঁজে খরচ ৮** টাকা ; এই মোট ২৪০০* টাক দেওয়! হইয়াছে। 

বঙ্গদেশের হস্তলিখিত পুরাতন পুস্তকের অনুসন্ধানী শ্রীযুক্ত বাবু রাঁজেন্দ্রলাল 

মিত্র এবং তাহার সহকারিগণ ১৮৮০ সাল পর্যস্ত সর্বসমেত ১০** হাজার 

পুরাভন পুস্তক মৃদ্রাক্ষিত করিয়াছেন। বিকানিরের রাজার পুস্তকালয়ে 
অন্যন ২০** হাঁজার পুস্তক সঞ্চিত আছে। নেপাল দেশীয় প্রচলিত 

বৌদ্ধ ভাষার ব্যাখ্যা বিষয়েও সমধিক উন্নতি কর! হইয়াছে । সাকুল্যে 
৯৫৬ খানি তাহার! এই সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করেন। তন্সধ্যে কতকগুলি 

ক্রয় করা হইয়াছে, এবং কতকগুলি নকল করিয়া লওয়৷ হইয়াছে । 
এতদ্ব্যতীত ইতিপূর্বে ৬৫৬ খানি পুস্তক ক্রয় কর! হয়; অতএব লমগ্র 
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পুস্তকের সংখ্যা ১৬১২ খানি হইতেছে । ইহার মধ্যে অধিকাংশ পুস্তক 
নিভাস্ত দুর্লভ ও অশ্রুতপূর্ব ; অবশিষ্টগুলি এদেশে প্রচলিত ছিল না1”২ 

১৮৭২ গ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় 21065025 0 501:5121 

2175%50255 প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় রাঁজেন্্লাঁল 

ভারতবর্ষে পুথি সংগ্রহ ব্যবস্থার ইতিহাস বিবৃত করেন, এবং জানান ঘে, 
সরকারী নির্দেশের ফলে তাঁর কার্যক্রম অনেকখানি সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য 
হয়। আসলে গভর্ণমেন্ট চেয়েছিলেন শুধুমাত্র পুথির তালিকা, কিন্ত 

তার বিবরণ প্রত্যাশিত ছিল না। পরবর্তীকালে হরপ্রপাদ শাস্ত্ী 
লিখেছেন, “বাঙ্গালায় ষে সকল পুথি খরিদ হইত, তাহার একটি 
তালিকামাত্র ছাপা হইত এবং সোসাইটির পণ্ডিতের! সমস্ত দেশ ঘুরিয়া 
ধে সকল নূতন পুথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, সেইগুলি ছাপ 
হইত, এবং সেই সকল পুথি হইতে যে সকল এঁতিহাসিক তত্ব পাওয়া 

যাইত, তাহা ইংরেজীতে লিখিয়। দেওয়া হইত ও পাঁচবছর অন্তর একটি 

রিপোর্ট দেওয়া হইত। আমার সময়ে আমি রিপোর্টকে সম্পূর্ণরূপে 
স্বতন্ত্র করিয়াছি এবং প্রত্যেক ভলিউমের গোড়ায় এ ভলিউমে যত 
পুস্তক আছে, ইংরেজীতে তাহার একখানি ইতিহাস লিখিয়। দিই ।”৩ 

রাজেন্দ্রলাল নিজেও স্বপ্রণীত পুথির তালিকার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অবহিত 
ছিলেন, যে-জন্ত প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লেখেন, [০ £011057108 
29865 21০ 00০ ?15-20115 0৫ 0105 010216901776 0 51515 5106 

০0৫6:115019 11) 51101010075 61০) 0০ 05 080110) 056 

00200191101 15 22500035 01320 0062 55016 2. 00010905625 1910 

0072 |) 076 (50%21020202106 15501066010 00006 2০৮১ 
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£1205) 0011091 200 235156 002016021৮৮ 851001815 ঠা) 00৩ 
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95:81111581017 2150. 80815515 06 51018 ঘ0103 23 21৩ 11115 6০ 

70102 17766755616) 101) 2. 1৩7 10160100866515 60 015 

5002191186107 06 2 ০8202109805 728507775০0: 3289101 

110250075.5 রাজেন্্রলাল সংকলিত পুথির তালিকায় স্থান পেয়েছে 

প্রধানত গ্রস্থকারের নাম, বিবরণ (প্রাপ্ধিস্থান ১ প্রারজ্ঞ বাক্য এবং সমাপ্তি 

বাক্য। তবে প্রত্যেকটি পুথির ইংরেজীতে এবং বিশেষত সংস্কতে হবল্প 
পরিচয় এবং বিষয়নির্দেশ করারও তিনি চেষ্টা করেছেন । দীর্ঘ তালিকাটি 
একসঙ্গে প্রণীত না হওয়ার ফলে ঘখন যেমন পুথির বিবরণ পাওয়া গেছে 

তখনই তাদের সেইভাবে গ্রস্থাস্তর্গত করা হয়েছে ; এই জন্যই বিষয়গত 
প্রেণী নির্দেশ কর] হয়েছে (ইংরেজীতে ) গ্রন্থ শেষে। প্রথম খণ্ডে মোট 
১৯টি বিষয় ভাগ দেখি, বেদ শাস্ব (উপবিভাগ অনেকগুলি ), 

এঁতিহাসিক শান্স (ইতিহাস/পুরাঁণ ), কাব্য শান্তর (উপবিভাগসহ ), 
অভিধান শাস্ত্র, ব্যাকরণ শান্তর, ছন্দস্ শান্ত, অলঙ্কার শান্, জ্যোতিষ শান্তর, 

স্বৃতি শাস্ত্র, সঙ্গীত শান্ত, শিল্প শাস্ত্র, কাম শান্ত, দর্শন শাস্ত্র ( উপবিভাগ 
সহ), ভক্তি শাস্ত্র, তন্ত্র শাস্ত্র, বৈগ্যক, জৈন শান্ত, বৌদ্ধ শাস্ত্র, অনির্দিষ্ট । 
রাজেন্দ্রলাল ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্ পর্যস্ত পুথি সংগ্রহের দশম খণ্ড প্রথম ভাগ পর্যস্ত 

সংকলন করেন ।৫ 

প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে রাঁজেন্দ্রলালের পুথি সংগ্রহের তালিকাগুলি 
বিশেষ প্রশংসনীয় বিবেচিত হবে। ইতিহাসচর্চার উপকরণ হিসাবে 
এই সংকলনগুলি আজও মৃল্যবান। “এই সকল তালিকায় অনেক 
নৃতন গ্রন্থের পরিচয় পাঁওয়। যায় এবং পুরাতন গ্রন্থের নৃতন প্রতিলিপির 
পরিচয় লিখিত থাকে। এই সকল প্রতিলিপির সাক্ষ্য যূল গ্রন্থের 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পাদনায় অতিশয় মূল্যবান্।”৬ সংকলন রীতির 

পরিবর্তন এবং নানা উন্নতি বিধান হতে পারে, কিস্তু উনবিংশ শতাব্দীতে 

এই পুথিগুলির বিবরণ সংগ্রহ করা না হলে, পরবর্তীকালে তাদের 
অনেকগুলি সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানতে পারা যেত না। পরিশ্রম, 
অধ্যবসায়, একনিষ্ঠা এই জাতীয় গ্রন্থ সংকলনের জন্য প্রয়োজন । 

রাজেন্্রলাল অসামান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না স্তা, এবং অধিকাংশ 
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ক্ষেত্রই তিনি এই সংকলনের কাজে পণ্ডিতদের কাছে সাহা্য গ্রহণ 
করেছেন। প্রথম খণ্ডে তিনি পণ্ডিত হরচন্দ্র বিগ্যাতৃষণের কাছে কতজতা 
ত্বীক্ষার করেছেন, শেষের দিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাজেন্দ্লালের 
সহকারী ছিলেন। 

 এনিয়াটিক সোসাইটি সংগৃহীত সংস্কত পুথির তালিকাটি 
রাজেন্দ্লালের সম্পাদনায় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৮ গ্রীষ্টাবে 
সংঙ্কতে একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয় বটে, কিন্তু তাতে এসিয়াটিক 
সোসাইটি ছাড়াও কলিকাতা ও বারাঁণসীর সংস্কৃত কলেজের পুথি সংগ্রহও 
অন্তভূক্ত হয়েছিল। কিন্তু তালিকাটি নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং ভ্রাস্তিসংকুল 

হওয়ায় খুব নির্ভরযোগ্য ছিল না । তাছাড়া ইতোমধ্যে পুথির সংখ্যাও 
অনেক সেড়েছে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল যখন /7০%8095 ০ .521577% 

71270450755 সংকলন করা শুরু করেন, তখন তিনি এসিয়াটিক 

সোসাইটির পুথি সংগ্রহেরও কথা ভাবেন। অবশ্ঠ এসিয়াটিক সোসাইটির 
পুথি সংগ্রহের তালিকাটি রচন! করেন মূলত পণ্ডিত প্রেমঠাদ চৌধুরী । 
এবার আর শুধু পুথির নামোল্লেখ বা বহিরঙ্গ বর্ণনাই থাকলো! না, সেইসঙ্গে 
বিষয়বস্তর বর্ণনাত্মক পরিচয়ও তালিকাতে স্থান পেল। এসিয়াটিক 
সোসাইটির পুথি সংগ্রহের এই প্রথম খণ্ডটিতে শুধু “ব্যাকরণ” অস্ততুক্ত 
হয়েছে । রাজেন্দ্রলাল ভূমিকায় লিখেছেন, “17৩ ০6016 ০ 

00101911176 075 70862101515 0০001) 006 1208-151) 150 0172 

980910716) 15 0776 6০ 01027213016 5 200. 1005 09515 1785 0০22 

11791660 00 001115105 00610) 00 2101:279501006106) 125151015 2150 

0:০০ ০20:2061012,1? 

১৮৮০ গ্রীষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্টের আদেশে প্রকাশিত, রাজেন্দ্রলাল 

সম্পার্দিত বিকানিরের মহারাজের পুথি সংগ্রহের তালিকাটিও প্রসঙ্গত 

উল্লেখযোগ্য । রাজেন্দ্ললাল গ্রন্থের ভূমিকায় বিস্তারিতভাবে এই পুথি 
সংগ্রহের তালিক। প্রণয়নের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন; হরিশচন্ত্র 
শাস্ত্রী এই তালিক৷ প্রস্তত করেন, এবং তার মৃত্যুর পর সেই তালিকার 
সংক্ষিগ্ুসার প্রস্তত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাঁজেন্দ্রলাল। হুরিশচন্তর 
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হুইট লি স্টোক্স প্রবতিত প্রথায় পুখির পরিচগ্ব প্রদান করেন, কিন্ত ভিনি 
সংকলন কার্য সম্পূর্ণ ক'রে যেতে না পারাক্স এবং রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং 
বিকানিরের মহারাজার পুথি সংগ্রহ দেখবার স্থযোগ না পাওয়ায় মুক্রিত 
গ্রন্থে অনেক পুথির বিবরণই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ফিন্তু তা সত্বেও 
দুইসহআাধিক পুধির বর্ণনাত্মক পরিচয় হিসাবে এই সংকলন গ্রস্থাটি 
বিশেষ মুল্যবান্। রাজেন্দ্রলান ভূমিকায় জানিয়েছেন, "1১9৮৪ 22802 
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খু 

মুদ্রা-ষস্ত্র প্রচলিত হওয়ার আগে পৃথিবীর সকল দেশেই প্রাচীন 

গ্রস্থাদি হস্তলিখিত পুথির সাহায্যে প্রচারিত হয়েছে । ন্বভাঁবতই এই 
জাতীয় পুথির সংখ্যা সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। অন্যদিকে বিভিন্ন যুগে 
প্রতিলিপি রচনাকালে ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছারুত বহু পরিবর্তন ও 
পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে মূল রচনা তার আদিরূপ রক্ষা করতে অক্ষম 
হয়েছে । মধ্যযুগে ফোরোপে চার্চ প্রাচীন পুথি সংগ্রহে মনোযোগী 

ছিল বটে, কিন্তু বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ না করার ফলে বহু প্রক্ষেপ ও 

অর্বাচীন পুথিও মূল-পুথি ব'লে পরিগণিত হয়। শুধু তাই নয়, কিছু 
জাল পুথিপত্রও এইভাবে সর্বজনম্বীকৃতি লাভ করে। রেনেস্সীসযুগে 
য়োরোপে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও সম্পাদনায় নবীন উদ্যোগ লক্ষিত হয়, 

তার মধ্যে 'মূল-পুথি* আবিষ্কারের চেষ্টা মুখ্য ছিল। এই কাজে এগিয়ে 
এসেছিলেন লোরেঞ্ো ভাল্লা (মৃত্যু ১৪৫৭), মাথিয়াস ফ্লাকিয়াস 
(১৫২০--৭৫) এবং জন বলাও (১৫৯৫_-১৬৫৫)। বিভিন্ন পুথির পাঠীস্তর 

মিলিয়ে ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং বুদ্ধিবিবেচনার প্রয়োগে তারা 
পুথি সম্পাদনায় একটি আদর্শ স্থষ্টির চেষ্টা করেন। কিস্তু আধুনিককালে 



্ঁ 

২দ৬ রাজেজলান্ মিত্র 

ঘাঁকে 1520081 020502570 বলা হয়, প্রকূতপক্ষে তার সুত্রপাত 

ফ্োরোপে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে [ ইংল্যাণ্ডে রিচার্ড বেপ্টলিকে 

€৯৬৬২-_-১৭৪২) এর পথিকৃৎ বল! যায়৯]। প্রাচীন পুথির নিভূলিতর পাঠ 
নির্ধারণের কাজে আধুনিককাঁলে পণ্ডিতের! নান পন্ধতি আবিষ্কার করেছেন। 
পুথি সম্পাদনার প্রধান দুটি ধারা,--এক, নির্বাচনী প্রক্রিয়া (06০67251012), 

ছুই, সংশোধনী প্রক্রিয়া (57)6286000)। নির্বাচনী প্রক্রিয়া বলতে 

বোঝায় সকল পুথিপত্র তুলনা! ও বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সর্বাধিক 

নির্ভরযোগ্য পাঠ নির্বাচন । প্রাচীন লিপিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক 

পদ্ধতিতে গবেষণা এযুগে পুথি সম্পাদনায় সর্বাধিক সাহায্য করে।১০ 
পুথির বিভিন্ন প্রতিলিপিগুলির বংশলতিকা নির্ধারণের সাহায্যে প্রতিলিপির 
অকৃত্রিমত্ব, অন্তত আংশিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে 
সংশোধনী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিলিপির তুলভ্রাস্তি দূর ক'রে তাকে সংশোধন 
করাই সম্পাদকের লক্ষ্য । এক্ষেত্রে যুগকালগত বৈশিষ্ট্য, লেখকের বক্তব্য 
ও উদ্দেস্ট, এঁতিহাগত সমর্থন ইত্যাদির সাহায্যে সম্পাদক একটি সম্ভাব্য 
পাঠ নির্দেশ করেন, এবং ভবিস্যতে নৃতনতর প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়া 
পর্যস্ত এই সংশোধিত পাঠও কিছুটা! অনিশ্চিত থেকে যেতে বাধ্য । 
সংশোধনী প্রক্রিয়ার মধ্যে পুথির “আদর্শবূপ” সম্বদ্ধে একটা ধারণ! থাকে, 

তবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সম্পাদকের মনে এই আদর্শ পুথ্র 
ধারণা থাকে বলেই অনেকগুলি পুথির মধ্যে তিনি বিশেষ একটিকে 
সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য পুথি রূপে নির্দেশ করেন ।৯৯ 

সংস্কৃত পুথি সম্পাদনার কাজ শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, 

যদিও তার পূর্বেই কয়েকটি পুথি মুদ্রিত ও ইংরেজীতে অনুদিত হয়। 
১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি যখন ডঃ রোয়ার-এর 

সম্পাদনায় “খথেদ সংহিতা” প্রকাশের পরিকল্পন! গ্রহণ করেন এবং সামান্ 
কয়েক ফর্মা ছাঁপাঁও শুরু হয়, তখন জানা গেল বিলাতে কোর্ট অফ 
ডাইরেক্টরস-এর নির্দেশে ও অর্থান্থকুল্যে ম্যাক্সযুলর “খখেদ” সম্পাদনার কাজ 
করছেন এবং উইলসন ইংরেজীতে অন্গবাদ করছেন। ফলে 
কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি “ধঞ্থেদ” প্রকাশের পরিকল্পন। পরিত্যাগ 



সংস্কৃতি ভাব! ও সাহ্ত্যচর্চায় রাজেজলাল . ++ 

কয়েন এবং বৈদিক লাহিত্যের অন্তান্ত শাখ! মুক্রণ্র দাস্রিত্ব গ্রহণ 
করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টান্বে সোসাইটির শতবাধিকী পালনের সমস্ব বিবলিও- 
থেক! ইপ্ডিক] পর্যায়ে মোট ১১১টি গ্রন্থ মুক্রিত হতে দেখি। এর মধ্যে 
আরবী-ফাঁরসী এবং সংস্কৃত বহু প্রাচীন পুথি অস্তভূক্ত হয়েছে। 

রাজেন্দ্রলাল সোসাইটির শতবাধিকী ইতিহাসে সংস্কৃত পুথি সম্পাদনার 
তালিকায় নিয়োক্ত পণ্ডিতদের নাম এবং সম্পাদিত ফ্যাসিকিউলের 

সংখ্যা উল্লেখ করেছেন,১২ 

ডঃ ই. রোয়ার সম্পাদিত ৩৩টি ফ্যাসিকিউল 

ডঃ ফিট জ-এডওয়ার্ড হল্ » ১৮টি ফ্যাসিকিউল 
ডঃ ব্যালেন্টাইন « ৫টি ফ্যাসিকিউল 
ডঃ ই. বি, কাঁওয়েল *. ১৭টি ফ্যাসিকিউল 

অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ” ১৯টি ফ্যাসিকিউল 
অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি » ১৬টি ফ্যাসিকিউল 

অধ্যাপক মহেশচন্ত্র ্যায়রত্ * ১৯টি ফ্যামিকিউল 

পণ্ডিত সত্যব্রত দামশ্রমী * ৪৪টি ফ্যাসিকিউল 
ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র » ৮৩টি ফ্যাসিকিউল 

ভঃ হর্ণলে ১২টি ফ্যাসিকিউল 

বলাবাহুল্য, সংস্কৃত পুথি-সম্পাদনায় সে-যুগের অন্য অনেক পণ্ডিতও 

এ'দের সাহায্য করেছেন । এদের সম্পাদন৷ পদ্ধতিও সর্বদ! একই ধরণের 

ছিল না। তবে এদের সমবেত প্রয়াসে সংস্কৃত পুথি প্রকাশ ও 
সম্পাদনার একটি আদর্শ ক্রমশ গ'ড়ে উঠতে থাকে । 

পুথি-সম্পাদনার সাধারণত যে-রীতি তার! প্রবর্তন করেন, তাহলো 
এই রকম, ১. একই গ্রন্থের যত বেশী সম্ভব শরতিলিপি সংগ্রহ; 

২. প্রতিলিপিগুলির বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাদের প্রামাণিকতা নিরূপণ ; 

৩. প্রতিলিপিগুলির বংশলতিক1 রচনা; ৪. সাধ্যমত পাঠাস্তর 
নিদেশি; €. টীকাটিগ্পনীর সাহায্যে অপরিচিত শব্দ বা সন্দেহজনক 

পদের ব্যাখ্যা । ফযোৌরোপে বুরনুফ, ম্যাক্সমূলর, ওয়েবার প্রমুখ পণ্ডিতেরাও 

অনেকটা এই ধারাতেই পুথি সম্পাদনা করেছেন। 



২৪৮ রাজেন্্রলাল মিত্র 

' বাজেন্্রলাল সম্পাদিত সংস্কত গ্রন্থের মধ্যে “কামন্দকীয় নীতিসার* 
“তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ”, “তৈত্তিরীয়ারণ্যক”, “গোপথ ক্রান্ধণ”, “তৈতিরীয় 
প্রাতিশাখ্য”, “এতরেয় আরণ্যক” “অগ্নিপুরাঁণ” বিশেষভাবে উ্লেখযোগা । 

রাঁজেন্্রলাল সংস্কৃত পুথি-সম্পাদন! ব্যাপারটি নিয়ে যথেষ্ট ভেবেছিলেন, 
এবং তার সম্পাদিত “বায়ুপুরাণ” গ্রন্থের ভূষিকায় তিনি গ্রসঙ্গট 

বিস্তারিতভাবে আলোচন! করেছেন। য়োরোপে উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত 
পুথি-সম্পাদনাকে অনেকে “1016 00স7 811 0৩ 01000515 00০5 
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1605:0%:5৯৩ মনে করতেন । কিন্ত গ্রন্থ সম্পাদনাকালে কিছুটা বুদ্ধি- 

বিবেচনার প্রয়োগ করতেই হয়, এবং সেখানে প্রতিলিপির কিছু কিছু ভূল 

(যেগুলি সুস্পষ্টভাবে লিপিকারের অজ্ঞানতা বা দ্রত লিখনজনিত ), 
সংশোধন করা৷ বাঞ্ছনীয় । অবশ্ঠ প্রাচীনকালে সংস্কৃত পুথির প্রতিলিপি 

রচনাঁকালে ইচ্ছারুত কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে । টীক। রচয়িতারা 
সাধারণত এই জাতীয় পাঠাস্তরের উল্লেখ করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে 
শুদ্ধতর পাঁঠ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন। কিন্ত উনবিংশ 
শতাব্দীর ভারতীয় পুথি সম্পাদকের! সাধারণত পাঠীস্তরগুলিকে সর্বদাই 
ভ্রান্ত বিবেচনা ক'রে বিশেষ একটিমাত্র পাঁঠকেই গ্রহণ করেছেন এবং 
ফলে অনেক সময় মূল-পাঁঠই নিজেদের অজ্ঞাতে পরিবতিত করেছেন। 
ম্যাক্সযূলর “ধঞ্থেদ” সম্পাদনাকালে ভূমিকায় বিস্তারিতভাবে পুথি সম্পাদনা- 
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রাজেন্দ্রলাল সাধারণভাবে ম্যাক্সমূলরের সম্পাদদনা-নীতিই গ্রহণ করেছেন, 
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খ্দিও "পারের উন্নতিরিখানে সম্পাবখেধ দাঙগিখ সঙ্গ্ধে ন্টার গেছ 
সিল! 'আসতল রাজেজললি পুথি অন্পাধমায় দির্ধাচনলী-পশ্খতিই গাহ্ধ 
করেছেন, এবং ভার আদর্শ তিনি এইজাবে ঘোষণা! খারেছোর, পদ 
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রাজেজ্জলাল সংস্কৃত পুথি-সম্পাদনাকালে গ্রতিলিপির বৈচিত্র্য ও 

বৈশিষ্ট্য ছয়টি দিক থেকে লক্ষ্য করেছেন, ১. বাক্ষ্য, ২. পঙ্সমৃচ্চয়, 
৩. শবা, ৪. বানান, ৫. ব্যাকরণগতরীতি, ৬. ছন্দ। র্লাজেজ্দলাল 
সম্পাদিত প্রত্যেকটি সংস্কৃত গ্রন্থের দ্ুমিকাতেই তিনি তার সবগুলি 
প্রতিলিপির উল্লেখ করেছেন, এবং প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশের পর 

তিনি কোন্ পুথিটি যূল পাঠ হিসাবে গ্রহণ করেছেন ভাও জানিয়েছেন। 
অবশ্য রাজেজ্রলাল লম্পার্দিত সবগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ঠিক একই- 

ভাবে মুক্রিত হয়নি, সম্পাদনার আদর্শ তাকে প্রয়োজনবোধে বারবার 
পরিবর্তন করতে হয়েছে । বিবলিওথেক1 ইগ্ডিকা-ধারাক্ম প্রকাশিত 

বিভিন্ন গ্রন্থে যদিও সম্পার্দক হিসাবে রাজেন্দ্রলালের নাম মুদ্রিত 
হতে ফ্বেখি এবং তিনিই ভূমিকা লিখেছেন, কিন্ত সম্পাদনাকষার্ষে 
তাকে বিভিন্ন সময় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা সাহাধ্য করেছেন। স্বভাবতই 
ফোরোপীক্ম এবং এদেশী পণ্ডিতদের সম্পাঁদনা-রীতি এক জাতীয় 

ছিল না। (বিবলিওখেকা ইগ্ডিকা-পর্ধায়ে প্রকাশিত এদেশী পণ্ডিত 
সম্পাদিত অনেক সংস্কত গ্রন্থে ফোনে ইংরেজী সুমিকা নেই )। 
রাজেন্্রলাল ফ্বোরোপীয় গবেধণারীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 
ছিলেন, এবং বললে অত্যুক্তি হবে ন1 যে, ভ্ভায়তবর্ষে তিনিই 
প্রথঘ এদেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ফোযোপীয় পুথি-সম্পাঙ্চমার দ্বার 

১৪ 



। ২১৯ , ব্লাজেজ্লাল মিন 

। প্রবর্তন ক্রেন। কিন্তু রাজেন্্রলানকেও অনেক সময়ে প্রচর্িত 
রীতির ঙ্গে সাময়িক সন্ধি করতে হযেছে । যেমন, রাঁজেগ্রলাল 
সম্পাদিত তিনথণ্ড “অগ্নিপুরাপ” অনামান্ধ সম্পার্দনাকর্মের নিধর্শন 

হওয়া লবেও, গ্রন্থের প্রথমাংশ ও শেষাংশ একই আদর্শে সম্পাদিত 
হয়নি। গ্রন্থটি সম্পাদনার দাত্রিত্ব ছিল প্রথমে পণ্ডিত হরচন্দ্র বিস্তা- 
ভূষণের উপর, এবং তিনি সম্পাদনার কাজ শ্ুরুও করেছিলেন, কিন্ত 

৯৮৭১ খ্রষ্টাব্ধে তার আকম্মিক মৃত্যুর পর সম্পাদনার দায়িত্ব এসে 
পড়ে রাজেন্রলালের উপর । রাজেন্দ্রলাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় 
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€17015 0 00819011905 ১ ৯৬ রাজেন্দ্রলালের সনির্বন্ধা অনুরোধে 

হরচন্দ্র যদিও কয়েক জায়গায় বিভিন্ন পাঠাস্তর লিপিবদ্ধ করেছিলেন, 

কিন্তু মুক্রিত পাঠে তাদের উল্লেখ করেননি । রাজেন্দ্রলাল এই রীতি 
কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, 
একমাত্র সুনিশ্চিত বানান এবং ব্যাকরণের ভুল ছাড়া আর সবত্রই 
পাঁঠাস্তর দেওয়া উচিত। ফলে “অগ্নিপুরাণ”-এর প্রথম খণ্ডের শেষাংশ 
থেকেই অতিরিক্ত পরিমাণে পাদটীকা গ্রন্থে স্থান পেতে শুরু করলে! । 
অন্রূপভাবে “গোপথ ব্রাহ্মণ” গ্রন্থটিও হুরচন্দ্র বিদ্ভাতৃষণের সম্পাদনাক়্ 
মুক্রিত হবার কথা ছিল, এবং গ্রন্থের কোনো প্রাচীন টীকা না 

থাকায়, হরচন্দ্র নিজেই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামুলক টাকা রচনার দায়িত্ব 

গ্রহণ করেছিলেন । ফলে রাঁজেন্দ্রলালের অম্পা্নায় গ্রস্থটি যখন 
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“অঙ্জিপুরাঁণ” লম্পাদনাকালে রাজেন্রলাল অগ্ভজাতীয় স্বাধীনতা 
গ্রহণ ঝরেছেন ? তৃতীয় খণ্ডের ভূষিকাঁয় তিনি জানিয়েছেন, উইল্সনের 
বিষরণ অনুসারে “অগ্নিপুরাঁণ”-এ যদিও ১৪০ ক্পোকের সন্ধান পাওয়া 

ষায়, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল তার সম্পাদিত গ্রন্থে ১১৫০*এর বেশী 

প্লোকের স্থান দেননি, অর্থাৎ প্রায় ২৫**এর মতে! শ্লোক তিনি 

বাদ দিয়েছেন, তার কারণ 10615 212 85518] 150815005 

21) 00612 06 9001605 0686৫ 10 172580115 013215621:9) 

3150 21086650050 006 01026 25 50 5011019, 31021804, 

8150 £:6590361905 00110656500 1. 00850 16 10009591016 

€০ 21 গাছ 0২০00,৯৮ কয়েকটি অধ্যায় অবশ্ত তিনি দৃষ্টান্ত 

হিসাবে পরিশিষ্রে স্থান দিয়েছেন । 

রাজেন্্লালের সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলি একদা! বিশেষ 'জন- 
সমাদর লাভ করেছিল। যদিও বিরূপ সমালোচনারও অভাব ছিল ন৷ 

কোনোদিন, বিশেষত আমাদের দেশে । আমরা দেখেছি, বিদ্যানাগর 
মহাশয় রাজেন্্লালের সংস্কৃত-জ্ঞান সন্বদ্ধে কটাক্ষ করেছেন ১১৯ 
রবীন্দ্রনাথ পরবর্তাকালে লিখেছেন, “এসিয়াটিক সোসাইটি সভার গ্রন্থ- 
প্রকাশ ও পুরাতত্ব আলোচনা ব্যাপারে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্তিতকে 

তিনি কাজে খাটাইতেন। আমার মনে আছে, এই উপলক্ষে তখনকার 
কালের যহত্ববিদ্বেধী ঈর্ধাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে, পর্ডিতেরাই 
কাজ করে ও তাহার যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাকি দিয়া ভোগ 

করিয়! থাকেন।'২০ রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রস্থগুলির ভূমিকায় 

দেখি ঘে, রাজেন্্রলাল কখনোই পগ্ডতর্দের কাছে খণ ম্বীকারে 

পরাম্মুখ নন, বরং সাহাধ্যকারী পণ্ডিতদের নিষ্ঠ। ও পরিশ্রমের 
উচ্ছৃদিত প্রশংসাই তিনি সর্বদা করেছেন। হরচন্দ বিভ্যাতৃষণের কথা 
পূর্বে উল্লেখ করেছি, ধীর প্রতি রাঁজেন্দ্রলাল অশেষ শ্রছ্ধ! প্রদর্শন 
করেছেন। “ললিতবিষ্তর"-এর তৃমিকান্স রাজেন্্লাল পপ্তিত বিশ্বনাথ 



ই রাজেজলাল মিক্স 

শান্ত্রীর কথা বলেছেন, ঘিনি রাজেন্র্পালের লংস্কৃত ভাষাচর্চায় গরুত্থাদীক্স 
ছিলেন, 858050 &0 10৫5 ৩0 11720 5000160 002 9518910 

1808286 20 56215 5 8150. 10651 00010010015 85000] 
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181:56]15 15 1715 ০০-01921:8091) 2100. 501501515101-২১ “কামন্দকীক্ষ 

নীতিসাঁর” গ্রন্থের নামপত্রে সংকলয়িতা ও সম্পাদক হিলাবে রাজেন্দ্র 

লালের সঙ্গে প্ডিত রামনারায়ণ বিগ্ভারত্ব, জগন্মোহন তর্বালঙ্কার এবং 

কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের নাম আছে। “তৈত্তিরীয় ত্রাক্মণ” গ্রন্থটির 
নামপত্রেও জানানে হয়েছে, কয়েকজন পণ্ডিতের সহায়তায় রাজেন্দ্রলাল 

গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন; ভূমিকাঁয় রাঁজেন্দ্রলাল পণ্ডিত সখারাম 
শাক্জ্রী, বিশ্বনাথ শাস্্ী, আনন্দচজ্দ্র বেদাস্তবাগীশ এব* রামনারায়ণ 
বিগ্যারত্বের নামোজল্েখ করেছেন। 77769275216 13%207551 

17751261606 9021 গ্রন্থের ভূমিকায় পগ্ডিত হরিনাথ বিগ্ভারত্ব, 

রাঁমনাথ তর্করত্ব এবং কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের সঙ্গে হরপ্রসা্ন শাস্ত্ীর 
কাছে আংশিক ইংরেজী অগ্বাদদের জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা শ্বীকার করা 

হয়েছে। গ্রস্থের সুচীপত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনূদিত অংশ গুলি বিশেষভাবে 

চিহ্নিত করা হয়েছে । স্থতরাং একথ! নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 
পণ্ডিতদের যশের ফল ফাকি দিয়ে রাজেন্দ্রলাল ভোগ করেননি । 
অন্যদিকে রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত গ্রন্থগ্ুলির বহু ক্রটি-বিচ্যুতি--যার জন্য 

সহকারী পণ্ডিতেরাই দায়ী-_রাজেন্রলালকে অভিযুক্ত হতে হয়েছে, 
€6 20092150080 00202109165 চ10) ৮517052 2551512106 

00656 ভ্য0105 7০12 19:2109120 ৮৮০৩ 106 611] ৮০19০0 1। 

0০ 58110015 582012065 18011050. 12 0186] 5০0১6.,২২ 

পুথি-সম্পাদনার আদিযুগে রাজেন্দ্রলালের অসাষান্ত মনীধা, 

দূরদরশিতা, বিচারবিশ্লেষণ এবং কঠোর পরিশ্রম এক গৌরবময় আশ 

স্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালে সেই গ্রন্থগুলির শ্রদধতর এবং নির্ভরযোগ্য 
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বনু সংস্করথ প্রকাশিত হয়েছে, সম্পাঁদনা-রীতিও, মামান্ধ পরিবাণ্তিত 

হয়েছে, কিন্ত তা সত্বেও রাজেন্্রলালের কৃতিত্বের পরিমাণ তার 
ছার! হাসপ্রাপ্ত হয়নি। এ-যুগে তাই স্ুশীলকুমার দে রাঁজেন্্রলাল 
সম্পাদিত গ্রন্থ সন্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, *21080981 
[21707819115 201010205 138৬5 180৬ 0৪০০ 98196152090 5 

07015 2161521 201610925১ 560 25 22650 1717505500৫ 

50111] 1668117. 0061 ৮21002.২৩ 

চি 

সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনাকালে রাঁজেন্দ্রলাল যে-দীর্ঘ ভূমিকাগুলি রচনা 

করেন, তার আকর্ষণীয়তা এ-যুগেও কমেনি। সংস্কৃত সাহিত্যের 
সমালোচনা হিসাবে এগুলি মূল্যবান। ভূমিকায় গ্রন্থের বিষয়বস্তর 
পরিচয় দেওয়াই তার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল, কিন্ত বিষয়বস্তর পরিচকর 
দিতে গিয়ে তিনি অনেক সময়েই সাহিত্য-দর্শন সংক্রান্ত সুস্ম আলোচনাক্স 
প্রবেশ করেছেন। “তৈত্তিরীয় আরণ্যক”-এর ভূমিকায় সংহিতা, 

ত্রা্মণ, আরণ্যক, উপনিষদের স্তর-পরম্পরা, স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাি 

বিস্তারিতভাবে আলোচনা! করা হয়েছে । “অগ্সিপুরাণ”-এর তৃতীক্ 
খণ্ডের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের সাহায্যে পুরাণের 
সংজা। স্বরূপ ও সম্ভাব্য রচয়িতার পরিচয় দিয়েছেন।২৪ পরবর্তীকালে 
পৌরাণিক সাহিত্যের আলোচনায় প্ডতের! এই ভূমিকা -প্রবন্ধের 
সাহাষ্য নিদ্বেছেন। রাজেন্্লাল সম্পাদিত “বায়ুপুরাণ”-এর ভূমিকাটিও 
প্রসঙ্গত উল্লেখষোগ্য ।  সমসাময়িককাঁলে অন্যান্ত পুরাণের মধ্যে 

“মার্কগেয়পুরাঁণ” (১৮৫৫) এবং “নারদ পঞ্চরত্ব” € ১৮৬১) রেভারেও 

কষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে । 

পতঞ্লির “যোগন্ত্র*এর ভূমিকায় রাজেন্্রলাল নৈরাশ্ঠবাদী 
দর্শনের আলোচন! প্রসঙ্গে শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যানের চিন্তাধারার 
পরিচয় দিয়েছেন । অশুভ শক্তির অস্তিত্ব পৃথিবীতে আবহমানকাল 



১৪ র রাঁজেন্লাল মিত্র 

থেকে: অনুসৃত হয়েছে, উনবিংশ শতাববীর ফয়োরোগীয় দার্শনিকেরা 
তারই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন মাত্র, কিন্ত কোনো নূতন কথা বলতে 
লক্ষম হননি | অবশ্য 17/0712 25 17/211 272 1266 এবং 227,619509;) 

0 82৪. 070050£0%5 গ্রন্থের সঙ্গে যোগস্থত্রের তুলনা কিছুটা 

কৌতুককর মনে হতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু রাঁজেন্্রলাল 
এখানে সর্বজনীন একটি জীবনদরশনের তাপর্যই আবিফ্ার করতে 

চেয়েছেন । 

“এতরেয় আরণ্যক”-এর ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল আরণ্যক-শাস্ত্র সম্বন্ধে 
হিন্দু সংস্কারের উল্লেখ করেছেন ; গাহ্স্থ্য জীবনের বন্ধন ছেদ করতে না 

পারলে আরণ্যক-পাঠ অনুচিত, গৃহী যদি পাঠ করেন তাহলে পরিবার- 
জীবনে নান! জাতীয় দুর্ভাগ্য উপস্থিত হবে। রাজেন্দ্রলাল নিজে এই 
জাতীয় ভবিষ্ত্বাণী বিশ্বাম না করলেও, তিনি দেখেছেন, “তৈত্তিরীয় 
আরণ্যক” সম্পাদনাকালেই তার পিত। ও মাতার মৃত্যু হয়েছে, তিনি 
ভয়ঙ্কর রোগে দীর্ঘদিন অন্ুম্থ থেকেছেন এবং অর্থকরী দিক দিয়েও তার 

প্রভৃত ক্ষতি হয়েছে । “এতরেয় আরণাক” সম্পাদনাকালেও তিনি 

আথিক ক্ষতি এবং শারীরিক ব্যাধির ফলে প্রায় মৃত্যুর হাতি থেকে ফিরে 

এসেছেন। তিনি কৌতুকের সঙ্গে শেষে মন্তব্য করেছেন, “-*-01535 
৪. 01717 4১191759219 02120 00160 569151১0010 21091016106 

09:119৮০ 01769151501 0109 6০119,২৫ 

. পতঞ্লির “যোগস্থজ্ঞ” সম্পাদনার ইতিহাসটিও কৌতুহলজনক । 

রাজেন্দ্রলালের ইচ্ছা ছিল কোনে৷ একজন প্রকৃত যোঁগীর সহায়তায় তিনি 
পতঞ্জলি পাঠ করবেন, . কিস্তু বাংলাদেশে তিনি তেমন কোনে পণ্ডিত 

খুঁজে পেলেন না ধিনি যোগশান্ত্র রিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছেন, এবং 
অবশেষে বারাণসীতে তিনি যখন সত্যই একজন তেমন যোগীর সন্ধান 
পেলেন তখনও তাঁর কাছে শিক্ষালাভ সম্ভব হয়নি। কারণ সেই যোগীর 

চাহিদা! ছিল ভয়ঙ্কর, অবশ্যই পাথিব কোনে সম্পদ নয়, “0১৫ ০115 
50180101078 28061: 12101) 106 ০0010 €6529.01) 1706 785 5010£ 

91161770886 0006 1711500 200165--71151106 2211015 টি 2150 
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রাঁজেন্জলাল সম্পাদিত “চৈতন্তচন্দ্রোদয়” নাটকের ভূমিকাঁটি বৈষ্ণব 
ভক্বিদর্শনের ব্যাখ্যার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। কবিকর্ণপূরের “অলঙ্কার 
কৌন্তুভ”, “আনন্ববৃন্দাবন চম্পৃ্ঃ “কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা” এবং 
“চৈততন্যচন্দোদয়” ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চার প্রকুষ্ট 

নিদর্শন। কিন্ত পণ্ডিত বা কৰি অপেক্ষা ভক্ত বৈষ্ণব পরিচয়ই কবিকর্ণপূরের 
প্রধান পরিচয় । নাঁটক হিসাবে “চৈতন্যচন্দ্রোদয়”-কে রাঁজেন্্লাল বিশেষ 

প্রশংসা করতে পারেননি; ঘটনার অভাব, উদ্দেশ্যহীন সংলাপ-দৈর্ঘ্য, 

ঘটনাগত এঁক্যের অভাব এবং রচনারীতিতে আলঙ্কারিক আতিশয্য 

নাটকটিকে অভিনয়ের অযোগ্য করেছে, তবে কাব্য হিসাবে এবং ভক্তিশান্ত্ 
হিসাবে পাঠ করলে এর সার্থকতা বোঝা যায়। রাঁজেন্দ্রলাল ভূমিকায় 

প্রথমাঙ্ক প্রস্তাবনার আক্ষরিক ইংরেজী অন্ববাদ দিয়েছেন এবং পরে 

বাকী নয়টি অঙ্কের সারসংক্ষেপ করেছেন । 
রাজেন্দ্রলাল বৈষ্ণবপরিবারে আবাল্য লালিত। বৈষ্ণবধর্ম ও 

শাস্ত্রের সঙ্গে তার গভীর পরিচয় ছিল। কিন্তু তার আলোচনায় কোথাও 

ব্যক্তিগত সংস্কার বা আবেগ প্রাধান্য পায়নি, তিনি এঁতিহাসিক ভূমিকায় 
যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে চৈতন্তদ্েবের জীবন ও ধর্মাদর্শ বিশ্লেষণ 
করেছেন । চৈতন্যদেবের সঙ্গে মার্টিন লুখারের তুলনা সামাজিক ও 
ধর্মীয় ইতিহাসের পটভূমিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, শা0০ 000০8 

1[০:6010067 26170601215 15920 200 1706216 10 0129.096 017০ 

0100151 06 01০ 10)081016010 ০017000010105 13101 2£০5 ০0 

081১9] 52012008905 230 01125001806 1380. 236:2050 ০00. 01)5 

5101916 00906010025 06 07০ 731012) ভ্য1)112 1215 3217651 

০000212008াগ 12000120 255100000515 0০ 15515 106 

6£160650 0160950101)5 ০06 015 0589৪ কিন্ত য়োরোপে 
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. লুখার ফেবস্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, বাংলাদেশে চৈতন্তদেব 
তা পারলেন না, 0015 আনুভাঃ০ 2৯610005060 016210 120881, 

00০ 00900170613 06 ০850০ 2150. 06 06590610 117702006 ০0৫ 0১6 

কাজা 11215810105 55550 ৮৮৮ 00 06566 2 55366]00 0: 

80015 22536101513.১২৭ 

“চৈতন্তচক্জোদয়”-এর ভূমিকায় রাঁজেন্দ্রলাল বিস্তারিতভাবে বৈষ্ণব 
ভক্তিমার্গের সঙ্গে স্থফী ধর্মমতের তুলনা করেছেন। অসশ্ঠ এই তুলনার 
স্থত্রটি তিনি পেয়েছিলেন উইলিয়ম জোন্সের পারম্য ও ভারতবর্ষের 
কবিতা! বিষয়ক বিখ্যাত আলোঁচনাটি থেকে । গুরুপদ্দাশ্য়, প্রেমভক্তি, 

সন্কীর্তন, দশা-ভেদ, পঞ্চরস এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধাচরণ প্রসঙ্গগুলি 
রাজেন্দ্রলাল তুলনাযূলকভাবে আলোচনা করেছেন। ভক্তি সাধনার এই 
ছুটি ধারায় সাদৃশ্য আছে সত্য, কিন্তু মুলত এ-ছুটি পৃথক মার্গ। হুফী 

ফাঁধনার শেষ পর্যায়ে “আন্ উল্ হকৃ” অর্থাৎ “আমিই সভ্য” উপলব্ধির 
সঙ্গে বৈদাস্তিক “সোহহং-এর সাদৃশ্ঠ আছে,কিন্তু বৈষ্ণব সাধক বলবেন,২৮ 

“কাহা পূর্ণীননদৈশবর্য কষ্ঃমায়েশ্বর 
কাহ! ক্ষুত্র জীব ছুঃখী মায়ার কিস্কর ? 

মৃতরাৎ 

“যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম 
সেই ত পাষণ্ডী হয়__দণ্ডে তারে যম ।, 

( “চৈতন্যচরিতামৃত” ) 

রাজেজলাল অবশ্য সাধারণভাবে মিস্টিক অভিজ্ঞতা হিসাবে স্ফী ও 
বৈষ্ণব সাধনার সাদৃশ্তের উপরই বেশী জোর দিয়েছেন; তবে সুফী 
সাধন! যে অনেক বেশী রহস্তময়, এবং মিন্িক অভিজ্ঞতাই যে অনেক বেশী 

অস্পষ্ট আবছায়া তা স্বীকার করেছেন। রাঁজেন্দ্রলাল সুফী সাধনার 
উপর বৈষ্ণব সাধনার প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা স্পষ্ট ক'রে বলেননি সত্য, 

কিন্তু জোন্ন, গ্রাহাম, ম্যাল্কমের মতোই তিনি বিশ্বাস করতেন উভয় 
ধর্মমতের জন্ম ভারতবর্ষে । 



তস্কৃত ভাষা! ও সাহিত্যচর্চাক্স রাজেন্দ্রলাল ২১৭ 

ভূমিকার শেষাঁংশে “চৈতন্চন্দরোদয়” সম্বম্ধে রাজেন্রলালের সিদ্ধাস্ত- 
বাক্যটি আমাদের নিশ্চয়ই চমকিত করে, বিশেষত বৈষ্ণব-পরিতাত্ে 
লালিত হয়েও এ-জাতীয় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সে- 
যুগে প্রায় অবিশ্বাস, “**-21050061) 095 01550109100 [026571515 ০ 

৮০095 108৮5 062 050 69£600৩ আ10 10001) 50011 2 

0:06: 60 701:001005 2 55502120 01080 5130110 015166 15 0106 

১০৭5, 0০ 1056080105515981] 1511761061)6 ০0096 ৬৩৭ুহ্াত৪, ডা10 

00০ 1001280195 01£ 16019.6581  [711)0701570) 16 00025 150 

[910০9$৩ 0০0 10516 0০ 101£15556 0012065 01 50019] 11701)10- 

10210 0526 1015 20016 09,10918620 00101000306 2 10%1921:- 

00015 06 006 71611610905 £22117557 01020 ৪. 1)29101)5 1)০816-6]1 

৮2161901017 001 002 20226 79010210101) 0101৬0150- 0080 210 

15 [2102 51060. 00 0102 [20721 01182 17010050021 006 

20017607575 0£ 1015696 ০16150175,৮২৯ ভক্ত বৈষব সম্প্রদায় 

রাঁজেন্দ্রলালের মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু রাঁজেন্দ্রলাল সংন্কৃত 

ধর্ষগ্রস্থ, পুরাণ বা বৈষ্ণবশান্ত্র সম্পাদনাকালে ভক্তির প্রেরণা অপেক্ষা 
যুক্তির অন্থুরোধেই সর্ধদা! চালিত হয়েছেন । 

৪ 
বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসাহিত্য রাজেন্্লালকে বিশেষভাবে আকর্ষণ 

করেছিল। বুদ্ধগয়া সংক্রান্ত বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ এবং গ্রন্থে, “গাথা? 
সাহিত্যের ভাষা আলোচনায় এবং বৌদ্ধযুগের বিভিন্ন শিলালেখ ও 

অন্ুশীসনের অন্গবাদে রাজেন্দ্রলালের প্রয়াস-প্রফত্বের পরিচয় আমর! 

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে দিয়েছি । প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে 
বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের স্থান অতি উচ্চে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বৌদ্ধধর্মের প্রসার 
ও বিবর্তনের সঙ্গে প্রায় সমগ্র এশিয়া মহাদেশের ইতিহাস জড়িত। 

পৃথিবীর এক-পঞ্চমাঁশ মানবসমাঁজ যে-ধর্ম গ্রহণ করেছে, তার গুরুত্ব 



২১৮ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 

ফোবল ধর্মীয় বা দার্শনিক নয়,_রাঁজনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসের 

ক্ষেত্রেও তার গুরুত্ব অপরিসীম । ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে “ললিতবিস্তর” গ্রন্থের 

ভূমিক! (পুন্তিকাঁকারে প্রকাশিত) রচনাকালে রাজেন্দ্রলাল মস্তব্য করেছেন, 
1006 862.0 85 785 07০ 9100235 06 01719 1:6150%71760 052.01561 

(০ 11500501015 116 15 10850152010) 10055151155 ড1131012 

60122118106 0: 2000617 1:55681:01) 1)85 526 5০81:০2]5 ৫199119, 

[18015 1966] 1720. 1701 56150701501. 01: 7000০511963, 210 

1161: 1)210969 210. 12601075275, 1150 1721 00061: £68 0002) 172৮5 

০1001 2010 102010001051]15 1102 6811505 0 161: 2195, 01 

05০ 1956009 ০£ 011815০2175 "৩০ প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর 

স্চনায় কয়েকজন য়োরোপীয় পর্যটক এবং গবেষকের অনুসন্ধানের ফলে 

বুদ্ধদেবের জীবন এবং উপদ্েেশাবলী হস্তলিখিত পুথির মধ্য থেকে প্রথম 
আত্মপ্রকাশ করে । নেপাল থেকে হজ সন, সিংহল থেকে আপ হাম এবং 

টার্ণর, তিব্বত থেকে সোমা গ্য কোরোস এবং চীন থেকে ক্লাপোর্ধ। 

রেমুসাট এবং বিল বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুথি উদ্ধার করেন। 

পরবর্তীকালে এই পুথিগুলির সাহায্যেই ফ্বোরোপীয় এবং ভারতীয় 
পপ্ডিতেরা বুদ্ধদেবের জীবন এবং ধর্মদর্শনের বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ 
করেন। 

ব্রায়ান হটন হজসন ( ১৮০০-__৯৪) দীর্ঘদিন নেপালে অবস্থানকালে 
সংশ্কৃত-বৌদ্ধ বহু পুথি সংগ্রহ করেন এবং তিনি সেই পুথিগুলি কয়েকটি 

অংশে ভাথ্ধ ক'রে এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, রয়াল এসিয়াটিক 

সোসাইটি ( লগুন ), ইগ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, অক্সফোর্ডের বডলেইয়াঁন 
লাইব্রেরী এবং ফ্রান্সে ইউজিন বুর্ন্নফকে দান করেন (বুর্হ্ুফকে প্রদত্ত পুথি 

পরে ফ্রান্সের বিবলিওথেক ন্যাসানাল-এ স্থান পায় )। হজসন সংগৃহীত 
এই পুখিগুলি পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য আলোচনায় সর্বাধিক 
সাহাধ্য করেছে। 

এই প্রসঙ্গে ইউজিন বুরুহ্ছষ (€১৮১-_৫২ )-এর নাঁম বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য, ধিনি উনবিংশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্যের আলোচনায় 
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সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় রাজেজ্লাল ২১ 

অসামান্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। হজ.সনের: প্রদত পুথির তিনিই 
সবচেয়ে বেশী সব্যবহার করতে পেরেছিলেন । বুরছফের 17202%0210% 
21717251086 25: 73422715702 1706 (১৮৪৪ ) সেন্যুগে বৌদ্বধর্মের 

ইতিহাস রচনার সর্বোৎকু্ট নিদর্শন । হজজন-সংগ্রহ থেকে বুরনুফ 
“সন্ধর্ম-পুগুরীক” গ্রন্থটির করাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন (1, 7,065 221৫ 

১০%%৫ 10 ১৮৫২ )। এছাড়া হজ সন-সংগ্রহের পুথির সাহায্যে সে- 

সময়ে মিসিল বেগাঁল (১৮৫৬--১৯০৬ ) “বিনয়স্ত্র” ( “শিক্ষা্সমুচ্চয়” ) 

এবং এমিল চাল মারি সেনার €( ১৮৪৭--১৯২৮ )“মহাবস্ত” সম্পাদনা 

করেন। পরবর্তীকালে অন্য অনেক গবেষকও এই পুথি-সংগ্রহগুলির 

সদ্ধবহার করেছেন। 

কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিকে প্রদত্ত হজ সন-সংগ্রহের 
তালিক।, পাঠোদ্ধার-বিক্লেষণ, ইংরেজীতে অনুবাদ এবং ছুটি পুথির 

সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাজেন্দ্রলাল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ 

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হাশ্টার প্রকাশিত হজ.সন-সংগ্রহের তালিকায় এসিয়াটিক 
সোসাইটির পুথিগুলির তালিক। রাজেন্দ্রলাল প্রণয়ন করেন, কিন্তু পর 
বখসর 772 52715157560 73227256 12657287207 16721 গ্রস্থের 

ভূমিকায় তিনি নিজেই এই তালিকাটির ক্রটির কথা জানান । ১৮৭৭ 
্ীষ্টাব্দে রাঁজেন্দ্রলাল “ললিতবিস্তর”-এর যে-দীর্ঘ ভূমিক প্রকাঁশ করেন, 
তার খুল পাঠ এবং ইংরেজী অন্গবাদ ১৮৮১-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তার সম্পাদনায় 
এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রচারিত হয়। হজসন-সংগ্রহের অন্ত 

একটি পুথি “অষ্টসাহজ্রিকা” রাজেন্্লালের সম্পাদনায় ১৮৮৮ শ্রীষ্টাবে 

প্রকাশিত হয়। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হজ সন- 
সংগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ এবং পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত ইংরেজীতে অনুবাদ 
রাজেন্জলালের 776 :5277577167825227256 24667264720 24821 

(১৮৮২) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, যদিও অনুবাদ সংকলন, কিন্তু তা 

সত্বেও তথ্যের এশ্বর্ষে এবং অনুবাদের সাহিত্যিক স্থযমায় এই গ্রন্থটি 
রাজেন্দ্লালের সর্বখ্যাত ও বন্ুপ্রচারিত গ্রন্থ। প“ললিতবিষ্তর” এবং 

“নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য” গ্রস্থের দীর্ঘ ভূমিক1 ছুটিতে রাজেন্দ্রলাল 



টা রাজেন্দরলাল মিজ্র 

ধু বৌদ্ধ পুখির ইতিহাস, রচনারীতি, ভাবা-ব্যাকরণ আলোচম্দা করেনছি, 
তিনি বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনেরও পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বুরস্ৃফ, 
বেন্ফে, লাসেন এবং মূরের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের সমসামগ্সিক বিতর্ক 
বর্তষানে অবান্তর, কিন্ত আকরগ্রন্থ হিসাবে রাজেন্দ্রলালের গ্রস্থ ছুটি 

আজও ঘর্বজন সমাদৃত্ত হবে । 

উপযুক্তি গ্রন্থ ছুটিতে রাজেন্দ্রলালের বিভিন্ন মন্তব্য শুধু সেই সময়ে 
নয়, পরবর্তাকালেও বহু উত্তেজিত বিতর্কের স্ুত্রপাত করেছে। দৃষ্টাস্ত 
হিসাবে একটি প্রসঙ্গ গ্রহণ করলে বিতর্কের স্বরূপ বোঝা যাঁবে। 

রাজেন্্রলাল হজ.সন-সংগ্রহের অন্তর্গত কয়েকটি পুথির পরিচয় দিতে 
গিয়ে সেগুলিকে “তন্ত্শ্রেণীর অস্তভূক্ত করেছেন, এবং পুথিগুলির 
অনেকাংশ তার কাছে “*-*06 23956 1০৮০10106 2) 150111016 

0026 100102172 02018৮105 50910 01101 07১ এবং 7৮095081106 

00£0095 2250 719.501০5৩১ মনে হয়েছে । প্রধানত “তথাগত 

গুহাক” সম্বন্ধে রাজেন্্লাল এই মন্তব্য করেছেন, এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক 
সাধনার সম্বন্ধে প্রায় কিছু না জেনেই। উইপ্টারনিটজ রাঁজেন্দ্রলালের 

অভিমতকে গ্রহণ করেননি, যদিও শেষ পর্যস্ত তিনি মন্তব্য করলেন, 

৬৬15০071 0115 02002 15 ও 12021 ড208150 0৫ জা 9221121 

1২021355288 5008 0: 10600621615 22021501097 

£0730 00০ 010 51660 29 086 3105558-981701700859, ০2৩ 

01215 ০০ 0650160 05 ৪ 501018150 01 01০ (51)116256 

08109819000 10 055 9851006 022050295৩২ সুশীলকুমার 

দে রাঁজেন্দ্রলালের অভিমত বারংবার পুনরাবৃত্ত হতে দেখে তার 

প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করেছেন, এবং 22560) 0 :821/821 

(প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 1615 06506255815 10 0700236 

12 0115 ০0019001010 01080 001 20:210791% 11890207590 

10705165952 ০0৫6 005 0300101507121)002 51000101300 £16 

15 £:০০00100, 17) 21001090176 105 00060110625 02 0025000- 

০176 18905 10086750065 11055010305 2100. 0001000,৩৩ 
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এখানে পুনকুক্তির দৃষ্টান্ত হিষাধে হয়গ্রলাদ শাস্বী, 'বিনয়তোঁষ ভট্টাচার্থ 

এবং উইন্টারনিটআ-এর নাম করা হয়েছে । কিন্ত প্রাগুক্ত শ্রচ্থেই 
অশ্ন্্র এ-ঘুগের এতিহাসিফেরা ধাঁলা দেশের নৈতিক শিথিলতা! এ্রবং 
বছ অনাচারের জন্ত তন্ত্র সাধনাকেই দাক্সী করেছেন, এবং রাজেজ্জ- 
লালের মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে জানিয়েছেন, গু 90105 ০0 811 02 

০81) 0০ 16850180157 9810. 1) 20175961010, 01 হাটা 

11061956012 1 200. 00800055১ 165  02£18.01115 ০2০০6 02 

৪0016 ০80. 1)21015 ০৮০ 001106607৩৪ প্ররুতপ্রস্তাবে, তন্ত্র 

সাধনা সম্বন্ধে আমার্দের ধারণ! এখনও অস্বচ্ছ, এবং রহস্যময় ধর্মীয় 

ভাস্থিক প্রকরণাদদি সাধারণের মনে ভয়, স্বণা ও জ্গুপ্মা সুষ্টি করে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে তান্ত্রিক সাধনার ব্যভিচার শিক্ষিত বাঙালীর মনে 

যে-বিতৃষ্কার জন্ম দিয়েছিল, বস্কিমচন্দ্রেরে রচনাতেও তার পরিচয় 

আছে ।৩€ 

রাজেন্্রলাল সংকলিত ও অনূদিত সংস্কৃত-বৌদ্ধ সাহিত্যের বিবরণ 
শুধু ভারতবিদ্যাচর্চায় সাহাঁধ্য করেনি, বাংলা সাহিত্যস্থষ্টির ক্ষেভ্রেও 

তার প্রত্যক্ষ প্রভাব অন্থভব কর! যায়। বৌদ্ধ আখ্যানসাহিত্য 

এই প্রথম সাধারণের কাছে বাবহার্য আকারে সথলভে পরিবেশিত 

হলো । রবীন্দ্রজীবনীকাঁর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 

“ভরমণকালে তিনি (রবীন্দ্রনাথ ) বিস্তর বই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। 

রাজেন্্রলাল মিত্রের 5277572715 135,207256 15065721815 0 1৭521 

তাহার সঙ্গে প্রায়ই থাকিত। বইখানিতে প্রাচীন বৌদ্ধ পুথির বর্ণনা ও 

অবদানগ্রস্থাদির সংক্ষিপ্ত গল্প দেওয়া আছে । এই সব গল্প হইতে রবীন্দ্রনাথ 

স্রাহার বহু কবিতা ও নাট্য-উপাদান সংগ্রহ করেন ।৩৬ বৌদ্ধ 

আখ্যান অবলম্বনে লেখা রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিত! স্থান পেয়েছে 

উার “কথ! ও কাহিনী” গ্রন্থে । “কথা” (১৩০৬) গ্রন্থের “বিজ্ঞাপন, 

অংশে তিনি লিখেছেন, “এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধ কথা বণিত 



৯২২ , ; * *পাজেন্্রলাল মিজ্ব 

হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য 
পন্ন্ধীয় ইংরাজি গ্রস্থ হইতে গৃহীত ।***মূলের সহিত এই কবিতাগুলির 
কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে- আশাকরি, সেই পরিবর্তনের 
জন্ত সাহিত্য-বিধান-মতে দগুণীয় গণ্য হইব না।” রাজেন্্রলালের 
গ্রন্থ থেকে আহত গল্প অবলম্বনে লেখ! “কথা” কাব্যের কবিতাগুলির 

নাম উৎস-সহ উল্লেথ করছি, “শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা” (“অবদানশতক,+, মং .৫৫, 
পৃঃ ৩৩ ), পুজারিণী” (“অবদ্দানশতক+, নং ৫৪, পৃঃ ৩৩), “যুল্যপ্রীপ্ধি 

€( অব্দানশতক”, নং ৬ পৃঃ ২৯), “মস্তক বিক্রয়” ( “মহাবস্তববন্দান” 

পৃঃ ১৫৯), পরিশোধ (হাবন্ববদদান”। পৃঃ ১৩৫), অভিসার" 

€ “বোধিসত্বাবদান-কল্পলতা', নং ৫৩, পৃঃ ৬৭ ), “সামান্ত ক্ষতি? ( “দিব্যা- 

বদদানামালা” নং ১০, পৃঃ ৩১৩), “নগরলক্্মী” ( “কল্পত্রমাবদান”, নং ১৬, 

গৃঃ ২৯৮-৯৯)। “কথা” গ্রন্থের ছুটি কবিতার কাহিনী অবলম্বনে 
রবীন্দ্রনাথ পরবতীকালে নৃত্যনাট্য রচনা করেন; 'পৃজারিণী” কবিতার 

রূপাত্তর “নটার পূজা” ( ১৯২৬ ) এবং “পরিশোধ'-এর রূপান্তর “শ্টাম1” 

€ ১৩৪৬ )। রবীন্দ্রনাথের “মালিনী” (১৩০৩) নাটকের কাহিনীবস্তর 

পিছনেও বৌদ্ধ আখ্যানের প্রভাব আছে, রাজেন্দ্রলাল সংকলিত 
উপযুক্ত গ্রস্থের “মহবস্তবদদান” অংশে ১২১ পৃষ্টায় রাজকন্া মাঁলিনীর 
কাহিনী আছে। “রাজা” (১৯১০ ) নাটকের [ “অরূপরতন” € ১৯২০) 

'এবং “শাপমোচন” (১৯৩১ ) ] উৎসও রাঁজেন্দ্রলালের গ্রন্থ ; “মহাবস্থবদান? 

অংশে ১৪৩-৪৫ পৃষ্ঠায় এবং “কুশ জাতক” অংশে ১১০-১১ পৃষ্ঠায় 

হুদর্শনার কাহিনী বণিত হয়েছে । “চগ্ডালিকা”র ( ১৯৩৩) ভূমিকায় 
রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী 

বৌদ্ধ সাহিত্যে শাদূলিকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, 
[ পৃঃ ২২৩-২৪ ] তাই থেকে এই নাঁটিকাঁর গল্পটি গৃহীত ।” এই বৌদ্ধ 
আখ্যান অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে সতীশচন্দ্র রায় “চগ্ালী, 
নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন ( “বঙ্গদর্শন”, মাঘ ১৩১০ )। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আনন্দ ও প্রকৃতির আখ্যান একজন ফ্োরোপীয় 

হরকারকেও গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল, তার প্রমাণ রিচার্ড 
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হবাগনারের ( ১৮১৩--৮৩ ) অসামান্য ব্থছি 776 17£0£55 নাটকটি, এবং 

পরবর্তীকালে অসমাপ্ত নাটক 75504 ৩৭ হ্বাগনার কাহিনীটি 

পেয়েছিলেন বুরহছফের অন্থবাদ থেকে (1%70280180% 2 ০250175 

25 1312221015776 1772127, পৃঃ ২০৫ )। 

৫. 
সংস্কত পুথির 'তালিক রচনা, পুথি সংকলন ও সম্পাদন! কর্মের 

সঙ্গে রাজেন্্রলালের সংস্কত থেকে ইংরেজীতে অন্থবাদ প্রয়াসেরও 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন । এই অন্থবাদের ছার। শুধু পণ্ডিত গবেষকরাই 

উপকৃত হননি, সাধারণ পাঁঠকও এ থেকে রস আন্বাদন করেছে ।. 

“ছান্দোগ্যোপনিষদ”, পতঞ্জলির “যোগস্ত্র”, “ললিতবিস্তর” এবং সংস্কৃত- 

বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্ুবার্দের সাহায্যে রাজেন্দ্রলাল এই গ্রন্থগ্তলির 

প্রচারে সাহায্য করেন। য়োরোপে রেনেসীস ও রিফরমেশন যুগে 

অনুবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো; অনুদিত গ্রন্থের প্রভাব 

অনেক সময় নৃতন চিন্তা ও আদর্শের জন্ম দিয়েছে । ভারতবর্ষে 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব ছিল না, কিন্তু ইংরেজী ভাষার উপর 

অধিকার না থাকায় তার্দের পক্ষে সর্বদা অন্গবাদকর্মে অগ্রসর হওয়া 

সম্ভব ছিল না। ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত-পালি গ্রন্থের অনুবাদে 

য়োরোপীয় পণ্ডিতেরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অনেক 

সময়েই বিদেশী ভাষা! ও ধর্ম-দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবে 
তাদের অনুবাদ নির্ভরযোগ্য হয়নি । 

“যোগস্থত্র” গ্রন্থের ভূমিকায় রাঁজেন্দ্রলাল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ 

প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। রাঁজেন্দ্রলালের পূর্বে 

“যোগস্থত্র”এর ইংরেজী অহ্থবাদ করেন ডঃ ব্যালেপ্টাইন। এসিয়াটিক 
সোসাইটি যখন “যোগনুত্র” প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তখন 
রাঁজেন্্রলাল ভেবেছিলেন ভঃ ব্যালেপ্টাইন-কৃত অন্বাদটি সামান্য 

সংযোজনের সাহাঁষ্যে পুনমুপ্রণ করলেই চলবে। কিন্তু অশ্বাদ মেলাতে 
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শিয়ে দেখলেন, ব্যালেপ্টাইনের অন্্বাদ-রীতি নাসা কারণে শ্রহণযোগায 
নয়! ফারখ শর্ধধতী অহ্বাদক গুন 13 2যশতৈ, 00৯5%৬ 
০ে ০০:৪০:95 75 1080 9005551078 €০ 25301: 690 157 

0062015 00 021:61261)56158] 5180565১ ০ 0০5 1:25901090 

10 50000520  561202170025১ 17501158100) 0:001016 

হয 0130215621501076 0600.”৩৮ রাজেন্দ্রলাল অন্গবাদকে মুলাহ্ছগ 

করতে চেয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁকে যথাসাধ্য 
সরল ও স্থবোধ্য করার পক্ষপাতী । আঁপলে সংস্কৃত গ্রন্থ, 
বিশেষত “যোগস্থত্র”প আক্ষরিক অনুবাদের সাহায্যে তার মূলপাঠের 
স্পষ্টতা রক্ষা করে না, বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত পদ বা বাকোর 

সাহায্য নিতে হয়। ফলে রাজেন্দ্রলাল জানান, “116 ৪1)0115109 

9111 706 10010 €0 02 285 01956] 1162017] 95 [116 101017 0:1 016 

71151) 12175085 01210 2.001010 00) 2150 0102 00121772102 

8:21 1101:000001018 0: 017০ 5101210) 521082 210. 01:17 

০0৫6 006 01015109]) 22706 72222 2 %5102157% 7519000207-৩৯ 

অসুবিধা দেখ! দেয় দার্শনিক পরিভাষা নিয়ে, কারণ সংস্কৃতির মতো 

ইংরেজী ভাষায় দার্শনিক পরিভাষাগুলি সর্বদা সুনিরদিই ও একমাত্র 

বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় না । ইংরেজীতে রচিত দর্শনশাস্ত্রে পরিভাষাগত 

বৈচিজ্র্য যেমন আছে, তেমন বিতর্কও আছে। সংস্কত দার্শনিক 

পরিভাষাগুলি অন্ুবাদকালে বিভিন্ন অনুবাদক একই পদের বিভিন্ন ইংরেজী 

গ্রতিশব্ধ ব্যবহার করেছেন। বিশেষত সংস্কৃত অনেক পরিভাষার 

আক্ষরিক অর্থ এবং দার্শনিক অর্থের পার্থক্য আছে, সেক্ষেত্রে অনুবাদ 

কিছু ব্যাখ্যাযূলক হতে বাধ্য, যদিও এর ফলে মূল পদের সংক্ষিপ্ততা ও 

অব্যর্থতার হানি ঘটে । রাজেন্দ্রলাল নিজে অন্থবাদকালে এই সমস্যার 
সম্মুখীন হয়েছেন, এবং তিনি কখনো কোলক্রকের “সাখকারিকা”্র 
অনুবাদে ব্যবহৃত পরিভাষা গ্রহণ করেছেন, কথনে। নিজে অন্থবাদ 

করেছেন, আবার কখনো সংস্কৃত মূল পদটি ইংরাজীতেও ব্যবহার 

করেছেন । এখানে মনে রাখা উচিত, ভারতীয় দরশনের লগে প্রত্যক্ষ ও 
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সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় রীজেন্্রলাল ২২৫ 

গভীর পরিচয় না থাকলে দার্শনিক পরিভাষার অঙ্বাদ অত্যন্ত 
বিপজ্জনক | রাঁজেন্দ্রলাল অনুবাদকালে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং বিশেষজদের 

কাছ থেকে তাই বহুসময়ে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। 

রাঁজেন্্রলীলের অন্গবাদগুলি শুধু নির্ভরযোগ্য তাই নয়, সেগুলির 
পাঠযোগ্যতাও অসামান্য । উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইংরেজী 
ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা প্রসারলাভ করে সতা, কিন্তু অধিকাংশ 

ইংরেজীনবীশ সংস্কৃত জানতেন না বা সে-সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ পোষণ 
করতেন না। অন্যতম ব্যতিক্রম কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল 

মিত্র ও রমেশচন্দ্র দত্ত । রাজেন্দ্রলালের ইংরেজী ভাষায় অধিকার সে- 

যুগে য়োরোপীয় লেখকদের কাছেও স্বীরুতি লাভ করেছে। সম্ভবত 
বাংলা অপেক্ষা ইংরেজী রচনাতেই তিনি স্বাচ্ছন্য অনুভব করতেন। 

বিদ্যাসাগর যদিও রাজেন্দ্রললালের সংস্কৃত ভাষায় অধিকার সম্বন্ধে সন্দিহান, 

এবং ব্যক্তিগতভাবে হয়তো তাকে পছন্দও করতেন না, তবু তিনি বলতেন 
“ও লোকটা ইংরাজীতে একজন ধন্ুদ্ধর পণ্ডিত, কহিতে লিখিতে খুব 

মজবুত 1১৪০ ম্যাক্সমূলর রাজেন্দ্লালের ইংরেজী রচন! আলোচনা করতে 
গিয়ে তার ভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 40715 25081157723 

16108012015 01921 10 5107715.১৪১ স্বভাবতই এই স্পষ্ট এবং 

সরল ইংরেজী শুধু গবেষণামূলক রচনার ক্ষেত্রেই নয়, অন্ুবাদকালেও 
রাজেন্দ্রলালের রচনাকে পাঠযোগ্যতা দিয়েছে 

১. [নুগাযাস 9. 10025--7776 £21285521205 2762 06 

13201752660 (১৯৩৪ )১ পৃঃ ২১০ । 

২, “মুযূ্ সংস্কৃত শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং সংস্কৃতির অনুশীলন” 
“সেোমপ্রকাশ”, ২৩শে কাতিক ১২৮৮। 

৩. হ্রপ্রসাদ শাস্্ী_-বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভাপতির 
অভিভাষণ', “হরপ্রসাদ রচনাবলী” প্রথম সম্ভার ( ১৯৫৬ ), পৃঃ ২৫২। 

১৫ 



২২৬ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 

৪, 12721902১ 4 0625 ০0 :521252715 4927745025১ ৬০1 1, 

(১৮৭১), পৃঃ ন। 

৫. দ্র, প্রস্তাবনা? পৃঃ ১২। 

৬. স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--“সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান” 
€( ১৩৬৯ ), পৃঃ ৩৫৬। 

এ, [০126906) এন 10650717726 02:210£6 0 52115777 

14278501215 21021072700 0162 45265090056) ০0 

13612£21 (১৮৭৭ )১ পঃ ৮111 

৮.0120906) 4 022109225০0 52%5%71£ 212725017195 

17 67161107270) 01177075 1287715855 016 112727212০0 732127567 

(১৮৮০ )১ পৃঃ 121 

৯. দ্র) 2. 07০০0০726০0 £107272189156190 (১৮৮২ 01 

১০, ৯50 01210107776 10250516 ০0 1121750717965 (১৯১৮), 

পঃ ১--৫২। 

১১. ঢা) ৬৬. 17511 -4 0০07/72728077 60 0০12556021 7225 

(১৯১৩ )১ পূঃ ১০৮। 

১২, (06762752170) 29582 01 0102 25222090026) ০7 

19871, প্রথম খণ্ড (১৮৮৪ ), পৃঃ ৬৩ । 

১৩. 96168০০১776 72057৮7279১ দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮৮ ), 

পৃ ৬ | 

১৪. চু. 22 12110-15-77922 ১277225. প্রথম খণ্ড 

€ ১৮৬৯ )। 

১৫. 715006১ 272 172)6 28722 ছিতীয় খণ্ড ( ১৮৮৮ ), 

পৃঃ ৬111 

১৬, [92০০১ 4887 22722, প্রথম খণ্ড (১৮৭৩ ১, পৃঃ হ। 

১৭, [10001000175 00267/6 2157722 (১৮৭২ ১১ পৃহ 01 

১৮০ [00000010007 488৮ 28াজ, তৃতীয় খণ্ড ( ১৮৭৮), 

পৃঃ 111) 

১৯. বিপিনবিহারী গুপ্ত--“পুরাতন প্রসঙ্গ” ( ১৩৭৩), পৃঃ ৩৭-৩১। 



সংস্কৃত ভাষ! ও সাহিত্যচর্চায় রাজেন্দ্রনালগ ২২৭ 

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_“জীবনস্থতি” ( ১৯৬২ )১ পৃঃ ১২৯। 
২১, 47 11770050017 00 616 721502. 77£56276 (১৬৮৭৭ )) 

পৃঃ ৬৩। 

২২, 910051011 1:01772 106--3972215 2651216207৫ 

12772621507, 0817420১৯৬২ )১ পু ৬২৯। 

২৩, তর্দেব। 

২৪, ( চ২8121701:91919 ) 90060 00 1715 21007 06 026 

/১£01 00105108210. 077611517 100000.501010) 1101) ৮6] 00115 

0890111025 00০ 00122156501 0102 11056 21001210600 06 

6012010 01855. 4৯, ঢা, [২.10709210010--02176515070) 2211619 

00 076 42. 5. 73. দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮৪ ), পুঃ ১৪৮। 

২৫, [1)00000000129 22:276974 20121)2%2 (১৮৭৬), পৃঃ ১৯। 

২৬. [1651806১772 5024, 21970715775 ০01 222271121£ (১৮৮৩)১ 

পিঠ 00ফজতে | 

২৭, [09000050101 07%2121:072 01:2170700216. (১৮৫৪ ), 

প্ঃ 1। 

২৮. দ্র, হীরেন্দ্রনাথ দত-_“প্রেমধর্” (১৩৪৫ ), পৃঃ ১৫২-৬৩। 
২৯, 10000000017) 0728215)2 077159704274 (১৮৫৪), 

পৃঃ আছে | | 

৩০, 277 17670206101 20 086 12162 77851272 € ১৮৭৭ ), 

পৃ, ২। 

৩১, €7780755908-001058198 2115 (301052-99109617975 275 

5275%75605027715 1157/21%76 ০0 1221 (১৮৮২ ), পৃঃ ২৬১। 

৩২, 48707106 ৬/106210010-7482551070 ০0112/2 

11276, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৩৩ ), পৃঃ ৩৯৫ । 

৩৩, 9. 1৫. [06-১255000 [10069 152 £185601)) ০ 

18678£75 প্রথম খণ্ড (১৯৪৩ )১ পৃঃ ৩২৯। 



২২৮ রাজেন্ত্রলাল মিত্র 

৩৪. 1২, 0. 70510105051, 10. 0. 28108011) . 0. নিও22- 

15001565+ 775 7225407)) ০ 78778, পৃঃ ৬২০। 

৩৫. ভর 1০87) 295015. 100. 88386116৩ 0586 178.28270906 

০৩ 08016 20012178610 11 015০ 0010672017810101 ০0612701005) 

212] 20) 2130 0990 11982 10 100195960০6 ৫61১2160 2:01 

006 167 1 0006 1010) 200 11108565650 1) 22721 208772212 

1) 16821000016 20001811601 0020 1000 2 [71100001500 

13217101177 (010815017 01390061166---11,666615 10 1755012 

(00100:0৬6155+ ০1৬১ 29650 ০৬০10০০: 18, 1882) £ 5525 

2772 1.2125 (১৯৪০ ), পৃঃ ১০৪৯। 

৩৬. প্রভাতকুমার মুখোঁপাধ্যায়-__“রবীন্দ্রজীবনী”, প্রথম খণ্ড 
€( ১৩৬৭), পৃঃ ৪০৫। 

দ্র, “মফন্বলে যখন যাই তখন অনেকগুলে! বই সঙ্গে নিতে হয়, তার 

সবগুলোই যে প্রতিবার পড়ি তা নয়, কিন্তু কখন কোন্ট। দরকার 
বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে 
রাখতে হয়।.*.সেইজন্য আমার সঙ্গে “নেপালীজ বুদ্ধিত্টিক লিটারেচর” 
থেকে আরম্ভ ক'রে শেক্সপীয়র পর্যস্ত কতরকমেরই যে বই আছে তার আর 
ঠিকানা নেই । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--“ছিন্নপত্র”, *৪ সংখ্যক পত্র, মার্চ 
১৮৯৩, ( ১৩৫৫), পৃঃ ১৪৭-৪৮। 

৩৭. দ্র) 709011০2 ৬৬11)02107516--42715607) ০ 17752% 

[40572%6, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৩৩), পৃঃ ২৮৭, ৪১৯-২৩ | 

৩৮, 019902১2762 ০22 41970155175 07 222271211 

(১৮৮৩ )১ পৃঃ ০০সঞ়। 

৩৯. তর্দেব, (ইট্যালিক্স আমার )। 
৪০. বিপিনবিহারী গুপ্ত-_“পুরাতন প্রসঙ্গ” (১৩৭৩), পৃঃ ৩৩। 
৪১, চা. ৬09 10001161- 07:75 0017; 2 0911721177011- 

570 গ্রথমখণ্ড (১৮৬৮ )১ পৃঃ ৩০০ । 



স্বাংলা ভাষ। ও সাহিত্যচর্চা় স্লাজেক্দ্রলাল, 

রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে লিখেছেন, 'রাজেনদ্লালের অধিকাংশ 

রচন! ইংরেজীতে । বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়। তিনি বঙ্গ 

সাহিত্যের উন্নতি সাধনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাঁও বহু পূর্বের 

কথা। এই কারণে, যদিও তাহার নাম দেশবিখ্যাত ছিল তথাঁপি তিনি 
সর্বসাধারণের নিকট অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিলেন ন1।,১ রাজেন্দত্রলাল 

ইংরেজী ভাষাতেই গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাঁদি রচন৷ করেছেন, প্রধানত বিদেশীদের 

কাছে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় উপস্থিত 

করার উদ্দেশ্তে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মাতৃভাষার 

প্রতি শ্রদ্ধা এবং দেশবানীর চিত্বোন্নয়নের বাসনাও ছিল অনিবার্য । 

রাজেন্্লাল বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগের 
অবসর কোনোদিন পাননি, কিন্তু ইংরেজীতে গবেষণাযূলক প্রবন্ধ ও 

গ্রন্থাদি রচনার সঙ্গে সঙ্গে যখনই অবসর পেয়েছেন, তখনই বাংলা 
ভাষায় কিছু লিখেছেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুস্থদ্ন 

দতের২ সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্য । রাজেন্্লাল নিজে বাংল। 

নব্যকবিতার গুণগ্রাহী পাঠক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগরের লঙ্গেও 

রাঁজেন্দ্লালের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল । বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তার পরিচয়ের 

সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়! না গেলেও, দু'জনের একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে 

এবং বঙ্কিমচন্দ্র রাজেন্দ্রলালের গবেষণামূলক প্রবন্ধ শন্বদ্ধে অশেষ শ্রদ্ধা 

পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে রাজেন্ত্রলালের সঙ্গ লাভ 

করেছেন, এবং সারম্বত সমাজ পরিচালনার কাজে রাজেন্দ্রলালের সক্রিয় 

ভূমিকা বাংল ভাষার প্রতি তার ভালোবাসার প্রমাণ । উনবিংশ 

শতাঁবীতে বাংল! ভাষ! ও সাহিত্যের দ্রুত পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ ঘটে । 

বাংলা কবিত।-প্রবন্ধ-উপন্তাস-সমীলোচনা সর্বক্ষেত্রেই নৃতন সম্ভাবনা 

এবং সাঁফল্য দেখা দিল। রাজেন্দ্রলীল নিজে স্থপ্িধ্মী সাহিত্যরচনায় 

নিয়োজিত না হলেও সাহিত্যের নৃতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর সমর্থন 

ছিল? মধুসুদন, বঙ্ষিমচন্্র ও বিহারীলালের কৃতিত্বের স্বীকৃতি তীর রচনায় 



৯৩৯ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 

পাঁওয়! যায়। মধুস্দূনের “ভিলোতমালভব কাব্য”-এর প্রথমাংশ এবং 
“চতুর্দশপন্দী কবিতাবলী”র কয়েকটি কবিতা রাঁজেন্্লাল সম্পাদিত 
পত্জিকাঁতেই প্রকাশিত হয় । বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি রাজেজ্লালের 
আহুরাগ তাঁর সমালোচনা -প্রবন্গুলির মধ্যে স্বনিশ্চিতভাবে আত্মপ্রকাশ 

করেছে। পুরাতাত্বিক মহাপপ্ডিত তাই শুধু ইংরেজীতেই প্রবন্ধ লিখে 
তৃপ্তি পাননি, স্কুল বুক সোসাইটি এবং বঙ্গভাষাহ্নবাদক সমাজের সঙ্গে যুক্ত 

হয়েছেন, “বিবিধাঁ্২-সঙ্গ,হ” এবং “রহস্য-সঙ্গর্ত” নামে ছুটি পত্রিকা সম্পাদনা 
করেছেন, এবং প্রধানত শিক্ষার্থীদের জন্য নানা বিষয়ে মাতৃভাষায় পুস্তকাদি 
রচন। করেছেন। বাংলা পরিভাষ। রচনায় রাজেন্দ্রলালের আগ্রহের কথাও 

এখানে ম্মরণ করতে পারি। অবশ্যই বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে 
রাজেন্্রলালের যে-পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, তা৷ তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, 
তবু উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে রাজেন্দ্রলাল 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । রাঁজেন্রলালের বাংলা 

রচনাবলীর সঙ্গে অপরিচয়জনিত দূরত্বের ফলে যদি বাংলা ভাষা! ও 
সাহিত্যচর্চায় তার দানের গুরুত্ব হ্রাসের চেষ্টা করি, তবে বড়োই 
অন্যায় হবে। 

রাজেজ্জলাল যখন বাংল। ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, 

তখন পর্মস্ত বাংল! গদ্ঘসাহিত্য আদৌ পরিণতি লাভ করেনি। ফোর্ট 

উইলিয়ম কলেজ থেকে কিছু পাঠ্যপুস্তক প্রচারিত হয়েছে, শ্রীষ্টান 
মিশনারি এবং রামমোহন-ভবানীচরণ সামক়িকপত্র প্রকাশ করেছেন, 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ের সম্পাদনায় “সংবাদ প্রভাকর” ও অক্ষয়কুমার দত্তের 

সম্পাদনায় “তত্ববৌধিনী পত্রিকা” বেরিয়েছে । কিন্তু তখনও প্যারীঠাদ 
মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ বা বস্কিমচন্দ্রের কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, 
কাব্যে রঙ্গলাল-মধুস্থদন তখনো! অনাগত | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২*-_ 
৯১) রাজেন্দ্রলালের সমসাময়িক, কিন্তু ১৮৫১ গ্রষ্টাবে রাঁজেজ্লালের 

সম্পাদনায় “বিবিধার্থ-সঙ্গ.হ” প্রকাশের পূর্বে বিষ্যাসাগরের মাত্র তিন- 
খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, “বেতাল পঞ্চবিংশতি” € ১৮৪৭ ), “বাঙ্গালা 

ইতিহাস, ছ্িতীয় ভাগ” (১৮৪৯) এবং “জীবনচরিত” € ১৮৪৯ )। 



বাংল! ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় রাজেজলাল ২৩১ 

স্থতরাং রলাজেন্দ্রলালের পক্ষে বিচ্যাসাগরের গন্য বা রচনারীতি আদর্শ 
হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। অন্তদিকে বিদ্যানাগরের প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ প্রেরণায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে-গণ্রীতি প্রচলিত হয়, 
যাঁকে “বিষ্যাসাগরী ভাষা”৩ বা “সংস্কত কলেজের বাংলা বল! হয়, তার 
দ্বারা পরবর্তাকালেও রাজেন্দ্রলাল প্রভাবিত হননি; অবশ বিষ্ভাসাগয়ের 
গঞ্ঠের প্রাঞ্লতা, লালিত্য ও পরিমিতিবোধ সে-যুগের অধিকাংশ 

লেখকই আদর্শ বিবেচনা করেছেন৷ রাজেন্দ্রলাল যখন বাংল! ভাষা চর্চা 

শুর করেন, তখন সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্থা 

বাংল। ভাষা চর্চা প্রচলিত ছিল না৷ | পাঠ্যপুস্তক রচন! ব৷ সামাজিক-ধর্মীক্র 

বাদপ্রতিবার্দের জন্য যে-গগ্ঠ ব্যবহৃত হতো, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারে ব! 

সাহিত্যসমালোচনায় সে ভাষার উপযোগিতা সামান্ত । ফলে সাহিত্যিক 

ন] হয়েও, রাঁজেন্্লালকে সাহিতা হ্ষট্টির জন্য বিশেষ ভাষা তৈরী ক'রে 

নিতে হয়েছিল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য পরবর্তীকালে লিখেছেন, 'আমার 
এই বিশ্বাস যে, ভাষার বিকাশ সম্বন্ধেও একটা! 7190019] 561200107 

আছে, কেন যে বিদ্যানাগরের ভাষাই ঈীড়াইয়া গেল আর কেনই বা 
লোকে রাজেন্ত্রলাল মিত্রের বা কষ্চমোহন বন্যোপাধ্যায়ের ভাষা ভূলিয়! 

গেল, ইহার কারণ নির্ণয় করা ভার, নতুবা ইহারা দুইজনে বাঙ্গালাতে 
বিস্তর লিখিয়াছিলেন ; কিস্তু কই, আজকাল কেহ তাহা পড়েও না 

জানেও না1+8৪ কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যখন লিখতে শুরু করলেন, তখন সে 

নৃতন গগ্য বিদ্যাসাগর পছন্দ করেননি । সুতরাং ভাঁষার আদর্শ বারবার 

পরিবর্তিত হয়েছে, এবং বাংলা গছ্ের বিকাশে ধারা ম্মরণীয়, তার্দের 
মধ্যে রাজেন্দ্রলালের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা! ভাষার প্রতি অবজ্ঞা! নানা কারণে 

প্রবল হয়ে ওঠে । রাঁজনারায়ণ বস্থু “সে কাল আর এ কাল” গ্রন্থে সে- 

সময়কার একটি চিত্র দিয়েছেন, “আমরা যখন কলেজে পড়িতাম, তখন 

বাঙ্গাল! পড়ার প্রতি কাহারে! মনোষোঁগ ছিল না ।...সতরাং যখন আমরা 
কলেজ থেকে বেরুলেম, তখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষার কিছু বৎপত্তি 
জন্মে নাই। সে সময়কার ছাত্রর্দিগের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা অতি ভীষণ 



২৩২ রাজেজ্জলাল ঘিজ্ব 

পদ্দার্থ ছিল ।'৫ (রাজনারায়ণ বস্থ হিন্কুকলেজের ছাত্র ছিলেন ১৮৪* 

থেকে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ )। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে “সে কাল আর এ কাল" রচনা- 

কালেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, “শুদ্ধ গ্রন্থ লেখা ও কথোপকথনে 

হীন অনুকরণ দৃষ্ট হয়, এমন নহে? সকল বিষয়েই এ হীন অঙ্থকরণ দৃষ্ট 
হয়। একটি সামান্য পত্র লিখিতে হইলে তাহা ইংরেজীতে লেখা 

হয়। ""বাঙ্গালীর সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা করা হম্ম কেন? ইহার 
মানে কি? যে সভার সভ্যের! বাঙ্গালী, সে সভার কার্ধবিবরণ ইংরাজীতে 

রাখ! হয় কেন ?৬ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংল ভাষায় যখন 
উৎকৃষ্ট কাব্য, নাটক, উপন্তান লেখা শুরু হয়ে গেছে, তখনও সাধারণ 
বাঙালী শিক্ষিত সমাঁজে বাংল! ভাষার চর্চা বাড়েনি, বরং বাংল! ভাষা ও 

সাহিত্যের প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রবল ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে “বঙ্গদর্শন”-এর 

'পত্রস্থচনায়' বহ্ধিমচন্দ্রকে তাই মাতৃভাষার পক্ষাঁবলম্বন ক'রে রীতিমত 
দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে হয়েছে ।৭ 

রাজেন্দ্রলাল সমগ্র জীবন ভারতবিগ্যাচর্চায় অতিবাহিত করেন, এবং 

তার অসামান্য পাগ্ডিত্য ও মনীষার পরিচয়, ইংরেজী ভাষায় রচিত 
প্রবন্ধাবলীতেই প্রকাশিত। ইংরেজী ভাষায় তার অধিকার বিদেশী 
পণ্ডিদ্দের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে । কিন্তু বাংল! ভাষার প্রতি তার 
যে শুধু গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা! ছিল তাই নয়, যে-যুগে বাংলা ভাষা চর্চা 
আদৌ ব্যাপক প্রসার লাভ করেনি, সে-যুগে রাজেন্দ্রলাল তার কর্মব্যস্ত 
জীবনের অবকাশে দীর্ঘদিন একাদিক্রমে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ ও পুস্তকাঁদি 

লিখেছেন, এবং তা নিছক পাঠ্যপুস্তক বা সাময়িক বিতর্ক মাত্র নয়, 
ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক গভীর রচনাকর্মেও তিনি মনোযোগী । 
সব্যসাচী রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্বের পরিচয় তাঁর বাংলা রচনাঁবলীর মধ্যেও 

প্রকটিত। 
“বিবিধার্থ-সঙ্গ-হ” প্রকাশের পূর্বে রাজেন্্রলাল “তত্ববৌধিনী পত্রিকা” 

প্রবন্ধাদদি লিখেছেন, এমন অনুমান করার কারণ আছে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাবৰ 

নাগাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রাঁজেন্্রলালের পরিচয় ঘটে, এবং 
১৮৪৮-৫* শ্রীষ্টাব্ধে “তত্ববোধিনী পত্রিকা”্র প্রবন্ধ নির্বাচনী সভার সদস্য 
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তালিকায় রাজেন্্রলালের নাম আছে ।” অক্ষয়কুমার দত “তত্ববোধিনী 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ( ১৮৪৩-৫৫ )। অক্ষয়কুমারের রচনা 
ঈশ্বরচন্দ্র বিভ্যাসাগর প্রথম দিকে সংশোধন ক'রে দিলেও, “অক্ষয়বাবু কিন্ত 
কিছুদিনের মধ্যে সংশোধনের অতীত হইয়া অসাধারণ প্রভায় দীপ্তি 
পাইয়াছিলেন।'৯ বাংলা গগ্ঘসাহিত্যে অক্ষয়কুমীরের রচনারীতি 
স্বাতন্ত্য মপ্ডতত,__ জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনে সরল প্রসাদগুণান্বিত সংহত 

বিষয়াশ্রয়ী গদ্য হিসাবে তার উপযোগিতা স্বীকার্য। অবশ্য বিদ্যাসাগরের 

গগ্ের মাধুর্ঘ গুণ এবং ওজস্থিতা তাতে ছিল না। কিন্তু “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা”র মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে অক্ষয়কুমারের গগ্ভরীতি সে-যুগে 
বহুলভাবে অন্ুস্থত হয়। রাজেন্্লালের গগ্চরীতি বিঙ্জেষণ করলে 

দেখবো, তার স্বাতন্ত্রয ও বিশিষ্টতা সত্বেও বিদ্যাসাগরের তুল্য প্রতিভ৷ 
ও সাধন! রাজেন্দ্রলালের ছিল না। বিদ্যাসাগর রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলির 
মধ্যেও যে-মৌলিকতা', সরসতা। ও কৃবিপ্রাণত! লক্ষ্য করি, রাঁজেন্দ্রলালের 

রচনায় তার পরিচয় নেই। কিন্তু রাজেন্দ্রলালের গগ্ধে যে-ভারসাম্য, তন্তব 

শব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার, স্পষ্টতা ও ভাবগাভীর্য প্রকাশ পেয়েছে, তাঁও সে- 

যুগে (১৮৫১-৬৮) অসামান্য বিবেচিত হতে পারে। এই সঙ্গে মনে 

রাখা দরকার যে, রাজেন্দ্রলাল কল্পনানির্ভর সাহিত্য রচন। বা অনুবাদ 

করেননি, তার লেখ প্রথম ছুটি গ্রন্থ হলো যথাক্রমে, “প্রাকুত ভূগোল, 

অর্থাৎ ভূমগুলের নৈসগিকাবস্থা বর্ণন-বিষয়ক গ্রন্থ” (১৮৪) এবং 

“শিল্পিক দর্শন, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পদ্দার্থ কতিপয়ের প্রস্তত করণের 
বিবরণ গ্রন্থ” € ১৮৬০ ), যেগুলি ছিল 7) 7:50 ৮০1]. ০ 105 
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রাজেন্্রলালের সর্বাধিক কৃতিত্ব । 

'রাজেন্দ্রলালের জীবনকথা” পরিচ্ছেদে স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্ণাকুলর 
লিটারেচর সোসাইটির ( বঙ্গভাষাচ্বাদক সমাজ) ইতিহাস দেওয়। 

হয়েছে ।১১ এই ছুই সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় রাজেন্দ্রলালের ' অধিকাংশ 

বাংলা গ্রন্থ প্রচারিত হয়েছে এবং ব্ভাষান্গবাঁদক সমাজের আন্ুকুল্যেই 
“বিবিধার্ঘ-সঙ্গ_হ” ও “রহস্ত-সন্দর্ভ” পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিষয়বস্ত 
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নির্বাচনে এবং রচনারীতিতে তাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না । বে 
জননবিজ্ঞানের চর্চ। এবং প্রসার রাজেন্দ্রলালের জীবনের লক্ষা ছিল, তাই 
পাঠাগ্রস্থ সংকলন বা] সর্বজনবোধ্য গছ রচনায় তিনি যথেষ্ট সময় ও শ্রম 

ব্যয় করেছেন। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রকাশিত গাহৃস্থ্য বাংল! পুস্তক 

সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল, “বঙ্গভাষার যথার্থ রীত্যক্ছসারে অথচ সরল ভাষায়, 
গ্রন্থের রচনা! হইবেক ; বিশেষতঃ এ রচনা ও উহার ভাব এরূপ হওয়া 

আবপ্তক, যে এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসে হদয়ঙ্গম হইতে পারে ।"১২ 

এই আদর্শ রাজেন্ত্রলালের বাংলা রচনায় রক্ষিত হয়েছে । রাজেন্দ্রলাল 
“বিবিধার্থ-সঙ্গ হ” পত্রিকার ভূমিকায় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এই আদর্শের 
কথা জানিয়েছেন, “আমাদের লিখিবার প্রণালী বিষয়ে পণ্ডিতমহাঁশয়দিগের 

অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু ভরসা করি তদ্বিষয়ে তাহার! 

এতংপত্রের লক্ষ্য স্মরণ করত আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। যাহাতে 

সাধারণ জনগণে অনায়াপে বিদ্যালীভ করে, যাহাতে বণিক এবং মোদক 

আপন আপন কর্ম হইতে অবকাশ মতে জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারে, 
যাহাতে বালক ও বালিকাগণ গল্পবোধে ক্রীড়াছলে এই পত্র পাঠ করিয়া 
আপন জ্ঞানের বিস্তার করে, যাহাতে যুবকগণ ইন্দ্রিয়োদ্দীপক গ্রন্থ সকল 
পরিহরণ পূর্বক উপকারক বিষয়ের চর্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি 
তুষ্টিজনক সদালাঁপ করিতে সক্ষম হয়েন এমত উপায় প্রদান করা এই 

পত্রের লক্ষ্য, এবং এ মানস সিদ্ধ্যর্থে যাহাতে এই পত্র সকলেই অনায়াসে 

পাঠ করিতে পারেন ইহা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । পণ্ডিতমহাঁশয়েরা 

অপত্রংশ ও অপর ভাষ1 অনায়াসে বুঝিতে পারেন, কিন্তু স্থুকঠিন লাধুভাষা 
উপদ্দেশ বিরহে অজ্ঞ ব্যক্তির কদাপি বোধগম্যা হইতে পারে না; 

অতএব অপতভ্রংশ-মিশ্রিত প্রচলিত ভাষ! যাহা ভদ্রসমাঁজের কথোপকথনে 

সর্ধদ! ব্যবহীর হইয়া! থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদ ।*৯৩ 
অবশ্য বর্তমানে আমার্দের কাছে “বিবিধার্থ-সঙ্গ_হ” পত্রিকায় ব্যবহাত 

ভাষা সর্ধদা খুব সরল মনে না হতে পারে, কিন্ত এখানে ছুটি 

জিনিষ লক্ষ্য করা দরকার,_-এক, রাজেন্্রলালের লক্ষ্য ছিল "অপত্রংশ 

মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা", অর্থাৎ “হ্ুকঠিন সাধুভাষা”র পরিবর্তে 'ভন্রসমাজের 
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কথোপকথনে" ব্যবহৃত ভাষাই তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন ; ছুই, ১৮৫১ 
্ষ্টাবে রাঁজেন্ত্রলাল খখন এ-কথা লিখেছেন, তখনকার দিনে এই ভাঁষাদর্শে 

পণ্ডিতমহাঁশয়দদিগের অসস্তষ্ট হইবার সম্ভাবনা” ছিল, অর্থাৎ বাংল! গগ্ভের 

বিবর্তনে “বিবিধার্ঘ-সঙগ_.হ” একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । 
“বিবিধার্ঘ-সঙ্গ_হ” পত্রিকার প্রথম খণ্ড থেকে রাজেন্দ্রলালের গ্য- 

রীতির দৃষ্টান্ত হিসাবে যথেচ্ছভাবে ছুটি অংশ উদ্ধাত করি,_ 
১, “রাজপুত্রেরা উত্তমকুল কন্তাকে সহধমিনী করণে বিশেষ 

আগ্রহান্বিত) কিন্ত ভালা নামে প্রসিদ্ধ শৃল অন্তর তাঁদৃশ স্ত্রী অপেক্ষা প্রিয়তর | 
তাহার! এ অস্ত্র কদাপি ত্যাগ করে না। পরন্ত স্ত্রী এবং ভালা অপেক্ষ। 

অশ্ব তাহাদের প্রিয়তম। তাহারা কহে “ভাল! এবং অশ্ব দ্বারা স্ত্রী রত্ব 

উপার্জন হইতে পারে; কিন্তু স্ত্রী দ্বারা সদশ্ব কদাঁপি প্রাপা নহে? । 

ধনবান ব্যক্তিরা সমরক্ষেত্রে যথা আপনাদিগের শরীরকে লৌহ কবচে 
রক্ষণ করে, অশ্বের শরীরও তদ্রপ কবচে রক্ষা করে ।”১৪ 

২. “আলকাতর! বৃক্ষজাত পদার্থ। ধুনা, তাঁপিণ তৈল, গৌঁদ এবং 
অপর কএক পদার্থমিলিত হইয়া আলকাংর। উৎপন্ন হয়। ইউরোপ- 
খণ্ডের উত্তরাংশে ইহার জন্বস্থান, এবং তথায় ইহার নাম 'খীর" বা 'ঝাঁর” 

এবং তংশব্দ হইতে ইংরাজি “তার” শব উৎপন্ন হইয়াছে । বোধহয় 
এতদ্দেশে প্রচলিত আলকাতর! শব্দ আরব্য ভাষা হইতে জাত ।৮৯৫ 

রাজপুত ইতিহাস এবং সাধারণ ব্যবহার্য ভ্রব্যাদির নির্মাণকৌশল 
বিষয়ে পরবর্তাকালে রাজেন্দ্রলালের ছুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 

উদ্ধতাংশ থেকে বিষয়োপযোগী গ্য রচনায় রাঁজেন্্লালের কৃতিত্বের 

পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাবে রাজেন্্লালের গ্য রচনায় কোনো! 

আড়ষ্টতা, শবাড়ম্বর বা দৃরান্বয় দেখ! যাঁয় না। অবশ্য এ গন্ঠে শিল্প 
স্থযমা এবং মাধুর্য নেই। কিন্তু রাঁজেন্রলালের বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ ও 
্রশ্থাদি রচনার উদ্দেস্টের কথ! ম্মরণ রাখলে তাকে লেখক হিসাবে ব্যর্থ 

বল! যায় ন|। 



, ২৩৬ রাজেন্্লাল মিত্র 

রাজেন্্লাল মিত্র প্রণীত অধিকাংশ বাংলা পুস্তকই স্কুল বুক সোসাইটি 
এবং ভার্ণাকুলর লিটারেচর সোসাইটির আঙ্গকল্যে ও নির্দেশে প্রকাশিত। 
এর মধ্যে কয়েকটি পুস্তক প্রথমে ধারাবাহিকভাবে “বিবিধার্ঘ-সঙগ_হ" 

পত্রিকায় প্রচারিত হয়। বাংল! দেশে বিভিন্ন বিগ্ানয়ে এগুলি 

পাঠ্যপুস্তকরূপে দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। সাহিত্যকর্ম হিসাবে এগুলি 
বিচার করা উচিত হবে না; ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেস্তেই এই 
পুত্তকগুলি লেখা, এবং গ্রন্থগুলির দ্রুত একাধিক সংস্করণ প্রকাশ থেকে 

তাদের সাফল্য অনুমান কর! ষাঁয়। অন্যদিকে মনে রাখা প্রয়োজন, 
রাজেন্রলাল প্রকাশিত অধিকাংশ পুন্তকই অনুবাদ ব1 সংকলনকর্মের 

নিদর্শন, কিন্তু বিষয়বস্তর বৈচিত্র্য এবং রচনাভঙ্গির প্রাঞ্জলতাই সে-যুগের 
অন্ান্ত পাঠ্যপুস্তক থেকে এগুলিকে পৃথক মর্ধাদা দান করেছিল। 

“প্রাকৃত-ভূগোল” গ্রস্থটি ১৮৫9 শ্ীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক 
প্রকাশিত হয়। রাজেন্্রলালের ভাষায় ভূগোল-বিগ্ভার “যে অংশে 
জল-স্থল-বিভাগ,-__সমুদ্র, হুদ ও নদীর ধর্ম,_জলের লবণাক্ততা, শত, 
জোয়ার ও উষ্ণতার বিবরণ,_ পর্বত, অধিত্যক!, উপত্যকা, ক্ষেত্র ও 

দ্বীপভেদ,__বাযুর গতি, ভূমিকম্প, নীহার স্ফোট, বৃষ্টির নিয়ম, খতুর ক্রম, 

দেবেশ ও খতুভেদে মনুস্ত-পশু-পক্ষী-বৃক্ষভেদ,_ইত্যাদি পৃথিবীর প্ররুতাবস্থার 
বিবরণ-বিষয়ক বিদ্যার আলোচনা থাকে, তাহার নাম প্রাকৃত 

ভূগোল" ।”৯৬ পাঠ্যপুস্তক হওয়! সত্বেও “প্রাকৃত-ভূগোল” নান! কারণে 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা] । প্রাককৃতভূগোল বিষয়ে বাংল! ভাষায় রচিত 

যাবতীয় গ্রস্থের মধ্যে এটি প্রথম রচনা, এবং ১৮৮৯ গ্রীষ্টাব্ধের মধো ণুঠ 

185 01061:59706 5 12756 6911025.১৭ গ্রন্থটির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য 

পরিশিষ্টে অবস্থিত “ভূতত্বদর্শন নামক মানচিজ্রের বিবরণ | “প্রাকত- 
ভূগোল” গ্রন্থের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য রাঁজেন্দ্রলাল পৃথকভাবে যে “ভৌতিক- 
মানচিন্র”টি (চ1355159] 0178: ) প্রকাশ করেন, বাংলা ভাষায় পরবতী 
কালে মানচিত্র রচনার ক্ষেত্রে তার প্রভাব অপরিসীম । এ ছাড়া গ্রন্থের 



বাংল। ভাষা! ও সাহিত্যচর্চায় রাজেন্্রলাল ২৩৭ 

শেষে 'পারিভাষিক শব্দের নির্ঘপ্ট'ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দীর্ঘকাল 
পরে সারস্বত সমাজের সভাপতিরপে রাজেন্্রলান বাংল! পারিভাষিক 
শব রচনার যে-পরিকল্পন! গ্রহণ করেন, তার স্থচন! “প্রাকুত-তৃগোল" 
গ্রন্থে। পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলাল ব্যবহৃত বহু ভৌগোলিক পরিভাষা 
বাংলাভাষায় গৃহীত হয়েছে, এবং ভূগোল গ্রন্থ রচনা সহজতর হয়েছে । 

“প্রাকৃত-ভূগোল” গ্রন্থটি মোট উনিশটি প্রকরণে বিভক্ত (তৃতীয় 
সংস্করণ )। প্রত্যেক প্রকরণের শেষে ছাত্রকে জিজ্ঞান্ত প্রশ্ন'-মালা 

দেওয়া হয়েছে । গ্রস্থ রচনার উদ্দেশ্ট, ইতিহাঁস এবং রচনারীতি তৃতীস্ 
সংস্করণের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত করি,__ 

“এই গ্রস্থের প্রকরণ কএকটি অদেৌ বিবিধার্থ-সঙগ_হ নামক মাসিক 

পত্রে পৃথক পৃথক্রূপে প্রকটিত হইয়াছিল; পরে কোনো আত্মীয়ের 

অনুরোধে তাহ! একত্রিত করিয়! পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত করা যায়। এ 

পুস্তকের প্রকাশকরণ সময়ে আমাদিগের এমত প্রত্যাশা ছিল না ঘে 

তাহা বিষ্ালয়ে বালকদিগের পাঠোপযুক্ত হইবে; সুতরাং তাহাকে 
বালকদিগের উপযোগি করিতে কোন প্রষতন করা হয় নাই। তদনস্তর 
এ পুস্তক নান! বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংস্বাপিত সকল 

বঙ্গবিদ্যালয়ে পাঠ্য বলিয়া নির্ধারিত হইলে তাহার সংশোধন ও কএক 

স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া পুনমুন্রাঙ্কণ কর! হয়। অধুনা সেই 
অনুরোধে তদপেক্ষা অধিকতর পরিশোধন ও পরিবর্তন করিয়া তৃতীয়বার 

মুদ্রিত করা গেল। 

“জন্সন সাহেব কৃত 'ফিজিক্যাল এটলাস” তথ! “লাইত্রেরী অফ 
ইউজফুল নলেজ' নামক পুস্তক সঙ্গ_হের অন্তর্গত “ফিজিক্যাল জিওগ্রাফী' 
নামক গ্রন্থ হইতে এই পুস্তকের অধিকাংশ সঙ্গ হীত হইয়াছে ; এবং 

অবশিষ্টাংশ অন্যান্য ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে । এঁ সকল গ্রন্থের 

নামোল্েখে পাঠকদিগের বিশেষ উপকার লম্ভাবনীয় নহে) এই প্রযুক্ত 
তৎকর্মে বিরত হওয়াই শ্রেয় বোধ হইল । 

“বঙ্গভাষায় দুরূহ প্রাকৃত-ভূগোল-বিগ্ার এই প্রথম আলোচনা হওয়া 

প্রযুক্ত ও আমার্দিগের অপটুতা বশতঃ এই পুস্তকের অনেক স্থানে 
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'আমাদিগের অভিপ্রায় অস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়৷ থাকিবেক। কিন্তু ভরসা 
করি, যে সহ্ধদয় পাঠকগণ মত্ত “ভূতত্ব দর্শন” নামক মানচিত্রের সহিত্ত 
এঁক্য করিয়া এতৎপুস্তক পাঠ করিলে, সে দোষের কথঞ্চিৎ অপনয়ন 

হইতে পারিবেক ।”৯৮ 

রাজেন্ত্রলল প্রণীত “শিল্পিক-দর্শন” পুস্তকটিও নানা কারণে 

উল্লেখযোগ্য । ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে "গাহ্স্থ্য বাংলা পুস্তক সংগ্রহে'র অন্তর্গত 
এই বইটি বঙ্গভাষাহুবাদক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত । “প্রারত- 

ভূগোল” গ্রস্থের মতই “শিল্পিক-দর্শন”৩ বাংল ভাষায় শিল্পবস্ধ 
প্রস্তত করণের বিবরণযূলক রচনার প্রথম দৃষ্টান্ত । আপাতদৃষ্টিতে 
পুস্তকটির বিষয়বস্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও, উনবিংশ শতাব্দীর যধ্যভাগে 

জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা সাধারণ মালগষের মনে শিল্পবস্ত সম্বন্ধে যে-কৌতুহল 
স্্টি করেছিল, এবং বাঙালীর চেষ্টায় হ্ষুদ্রশিল্প যে-ভাবে প্রসার লাভ 

করছিল তার পটভূমিতে “শিল্পিক-দর্শন”-এর মতে৷ গ্রন্থ রচনার তাৎপর্য 

বোঝা যায়। রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে শিল্পবিচ্যোৎ্সাহিনী সভার যোগাযোগের 
কথাও মনে পড়বে । অবশ্যই শাল, শোরা, সাবান ইত্যাদি তৈরি করার 
ব্যাপারে রাঁজেন্্লালের ষে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল তা নয়, এবং 
ভারতবিগ্াচর্চায় মহাপগ্ডিতের কাছে এই জাতীয় পুস্তক প্রত্যাশাও করা 
যায় না, তবু সকল পাণ্তিত্যাভিমান দূরে রেখে রাজেন্দ্রলাল এই জাতীয় 
পুস্তক লিখেছেন) তার কারণ জাতীয় স্বার্থ এবং সাধারণের প্রয়োজনের 
কথ! রাজেন্দ্রলাল ভেবেছেন। “বিবিধার্থ-সঙ্গ.হ” পত্রিকায় 'প্রকাশের 

প্রত্যক্ষ চাহিদা তো৷ ছিলই । | 
“শিল্পিক-দূর্শন” আঠারোটি প্রকরণে বিভক্ত । স্থচীপত্র এইরূপ,__ 

অহিফেন, আলকাতরা, কপুর, কাগজ, কৃত্রিম মুক্তা, গাঁজা-চরস, 
চর্মপুরস্কার, চীনী, ছীট, ঢাকাই বস্ত্র, তামাক, নীল, পাথুরিয়৷ কয়লা, 
বাতি, মাজুম, মাদকত্রব্য, মুক্তা, রেশম, লবণ, লৌহ, শাল, শোরা, সাবান, 

সিদ্ধি। পুক্তিকাটিতে একাধিক চিত্র এবং নক্সা আছে। ভূমিকায় 

রাজেন্্রলাল লিখেছেন, 
“বিবিধার্থ সঙ্গ_হের শিল্লিক প্রস্তাবগুলির পুনমু'্াঙ্ষণের প্রসঙ্গে অনেকে 



বাংল! ভাষা ও সাহিত্যচর্গয় রাঁজেন্দ্রলাল ২৬৯ 

অনুমোদন করিয়াছেন। তাহাদের তৃপ্তযর্থে ব্গভাষাহ্বাদক সমাজের 

আদেশে এই ক্ষুত্ব পুস্তক প্রকটিত হইল। ইহাতে শিল্পশান্ত্রে 
আগ্োপান্তের সমালোচন করিবার কিছুমাত্র আয্মাস করা হয় নাই বরং 

সাময়িকপত্রের রীত্যহুসারে প্রত্যেক প্রস্তাবে যে সকল প্রস্তাবনা ও 

বাক্যভঙ্গির প্রয়োগ কর! হইক্াছিল তাহার পরিত্যাগেও পরামুখ হওয়া 
গিয়াছে ; ফলত: বিবিধার্থের ষট্ পর্বের স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত প্রস্তাবগুলি 

সঙ্গ হীত করণ-_যাহাতে সাধারণে অনায়াসে তৎসমুদ্ায়ে একত্রপাঠকরিতে 
করিতে পারেন--তাহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্ট, তাহা সিদ্ধ হইলেই ইহার 

অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। প্রস্তাবলেখক নিতান্ত অক্ষিপ্তচিত্ত আছেন যে 

অবকাশাভাবে প্রন্তাবগুলির স্থান-স্থানের অসম্পূর্ণতা পরিহরণে অধুনা সক্ষম 
হইলেন না; সময়াস্তরে ইহার বিহিত করিয়! শিল্পশাস্ত্রের নিয়মাহসাঁরে 

যথাক্রমে এই পুস্তক পুনরমূন্রিত হইতে পারে। 
“কয়লাখনি বিষয়ক প্রস্তাব ভিন্ন অপর সকল প্রস্তাবগুলি এক 

ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হয়। এঁ সকল বিষয়ে পরীক্ষোত্ভীর্ণ জ্ঞান এক ব্যক্তির 

থাকিতে পারে না; স্ৃৃতরাং ভ্রমের সম্ভাবনা আছে; পরন্ত তাহ! কর্তৃক 

পারদক্ষ আচার্ধদিগের পরামর্শ গ্রহণে ত্রটি কর! হয় নাই ।”৯৯ 
রাজেন্দ্রলালের অন্থান্ত বাংল! পুস্তিকাগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার 

প্রয়োজন নেই। “শিবজীর চত্রিত্র” (১৮৬০) এবং “মেবারের রাঁজেতিবৃত্ত” 
(১৮৬১) “বিবিধার্থ-সংঙ্গহ” পত্ড্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল । 

গ্রন্থ ছুটি বঙ্গভাষান্বাদক সমাজ প্রচারিত। “ব্যাকরণ-প্রবেশ” ১৮৬২ 

শর্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ছয় ভাগে 
বিভক্ত-_বর্ণবিবেক, শব্দবিবেক, ধাতুবিবেক, অব্যয়বিবেক, বু[খপ্তি 
বিবেক ও পদ্দবিস্তাসবিবেক । রাজেন্দ্রলাঁল ভূমিকায় জানিয়েছেন, প্রথমে 

তিনি কীথের “বাঙ্গালার ব্যাকরণ” সংশোধিত আকারে প্রকাশ করবেন 

ভেবেছিলেন, “কিন্ত কএক পুষ্ঠার পর আর সে আদর্শ অবলম্বন 

কর বিহিত বোঁধ না হওয়ায় সমন্ডই স্বীয় অভিপ্রায়াছুসারে বিরচিত 
হইল ।”২০ ব্যাকরণ গ্রস্থ প্রণয়নকালে রাজেন্দ্রলীলের ছুটি লক্ষ্য ছিল, 

প্রথমত অল্পবয়স্ক বালকদের সহজে ব্যাকরণের প্রধান সুত্রগুলি শেখানো ; 
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ঘ্বিতীয়ত, গ্রোড়ীয় ব্যাকরণ রচনা, অর্থাৎ বাংলাভাষার নিজন্ব বৈশিষ্ট্য 
প্র্নান। সমগ্র গ্রন্থটি প্রশ্নোতরের রীতিতে লেখা হওয়ায় এবং বিচিত্র 

ৃষ্টাস্তের সমাবেশ ঘটায় অল্পবয়স্ক বালকদের প্রথম শিক্ষার পক্ষে গ্রন্থটির 
বিশেষ উপযোগিতা ছিল। গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার প্রমাণ, রাজেন্দ্রলালের 
জীবৎকালেই ৭95 0709552700 509153 5010,,২১ গ্রন্থের শেষে 

পারিভাষিক শব্দের নির্ঘপ্টটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বাংলা ব্যাকরণ 

সম্বন্ধে রাজেন্্রলালের মতামতের পরিচয় পাওয়া যাঁবে “বিবিধার্থ-সঙ্গ_হু” 
পত্রিকায় প্রকাশিত “সরল ব্যাকরণ” গ্রস্থের সমালোচনায় ( «৫ম পর্ব, 
৫» খণ্ড, জ্যেষ্ঠ ১৭৭৯ শকাব্দ )। 

রাজেন্দ্রলালের “পত্রকৌমুদী” (১৮৬৩) গ্রস্থটিও জনপ্রিয় হয়েছিল। 
১৯০৪ গ্রীষ্টাবে গ্রন্থটির একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হতে দেখি, তারপরেও 

সম্ভবত আরও মুদ্রণ হয়েছিল। গ্রন্থটিতে নানা ধরণের পত্রের আদর্শ 
দেওয়া হয়েছে, প্রথম খণ্ড “প্রশন্তি-প্রকরণ-এ পিতা, মাতা, পুত্র, 

বৈবাহিক, জমিদার প্রভৃতিকে পত্র লেখবার নিয়ম এবং দ্বিতীয় খণ্ড 

'্বত্থাদিপ্রবর্তক ও নিবর্তক দলিল লেখন' অংশে পাট্টা, কাবালা, 
অংশীনাম।, উইলনাম! ইত্যাদি রচনার নিয়ম আছে । গ্রন্থটি ওয়াল্টর 

স্কট সিটন্কার ও রাজেন্দ্রলাল উভয়ের নামে প্রচারিত হয়, কিন্ত দীর্ঘ 
ভূমিকাঁটি রাঁজেন্দ্রলালের লেখা | ভূমিকায় সংস্কৃত সাহিত্যে পত্র রচনার 

ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে এবং সংস্কৃত রীতি অনুসারে অধিকাংশ 

সময়ে সম্বোধন ইত্যাদির ক্ষেত্রে দীর্ঘপাঠ রক্ষা করা হয়েছে, যদিও 
সেই সঙ্গে জানানো হয়েছে, “এতদ্দেশে বাণিজ্যের ঘত বৃদ্ধি হইবেক, সময়'ও 

তত বহুমূল্য হইবেক ; সেই সময় লোকে নিশ্রয়ৌজনীয় বাগাড়ম্বরে নিক্ষেপ 

করিতে পারিবেক না; স্ৃতরাং দীর্ঘপাঠ ত্বরায় পরিত্যক্ত হওয়াই 
বিহিত।” “পত্রকৌমুদ্দী”র দ্বিতীম্ন খণ্ডে আইন আদালত সংক্রান্ত পত্রের 
'আদর্শ হাইকোর্ট নামক প্রধান বিচারালয়ের মহামান্য বিচারপতি 
সর্বগুণালঙ্কত অনরেবল ওয়াল্টর স্কট সিটন্কাঁর সাহেব মহাশয় সংগ্রহ 
করেন। তাহারই অন্থকম্পায় তাহ! এন্লে নিহিত হইয়াছে, এবং তদর্থে 

এই ভূমিকা লেখক এঁ মহোদয়ের নিকট একাস্ত রুতজ্ঞতা প্রকাশ 
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করিতেছেন ।' অবশ্ট রাজেন্দ্রলালের নিজের লেখা অনেকগুলি প্র 
দুইখগ্ডেই সংযুক্ত হয়েছে । প্রথমখণ্ডের পন্রগুলি [ কয়েকটি 7 ভূমিকা! 
লেখকের বন্ধুদিগের রচনা হইতে সংগৃহীত ।”২২ স্ত্রীকে পত্র লেখবার 
নিয়ম আলোচনাকালে রাজেন্দ্রলাল দৃষ্টাস্ত হিসাবে যে-পত্রটি উদ্ধার 
করেছেন, সেটি দ্দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ” নাটক থেকে সংকলিত, অবশ্ঠ 
দু-একটি স্থলে রাজেন্দ্রলাল সামান্য পরিবর্তন করেছেন। পত্রটিতে “প্রিক়্ 
বয়স্ত বঙ্কিম'-এর কাঁছ থেকে “বঙ্গ ভাষায় শেক্সপিয়ার" সংগ্রহের উল্লেখটি 
তাৎপর্যপূর্ণ 1২৩ 

রাঁজেন্্রলালের অন্যান্ত রচনার মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্যের জন্থা 
17727767০09. 29755 0121275£5 (১৮৬৩) গ্রন্থে বাংল ও সংস্কৃত 

অঙ্থবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কুড়ি পৃষ্ঠার এই পুস্তিকায় বাংলা ও সংস্কৃত 

অংশে মোটে চব্বিখটি অনুচ্ছেদের অনুবাদ স্থান পেয়েছে । বিশেষভাবে 

এই পুস্তিকাটি অনুবাদের জঙ্য নির্বাচনের কারণ জানি না। অন্থবাদ- 
কর্মের নিদর্শন হিসাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও দশম অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি, 

“আমি ভক্তিপূর্বক পাঁপ অঙ্গীকার করিয়া তোমার উপাসনা 

করিতেছি। হে পিতঃ! হে পুত্র! হেধর্মাত্বন্! তুমি অনাদি ? তুমি 
অমরসার ; তুমি দেবদূত মন্ুত্য এবং জীবমাত্রেরই শ্রষ্টী। তোমার 

জীবদিগের প্রতি দয়া কর ॥ ১॥ 

' “আমি ভক্তিপূর্বক পাপ অঙ্গীকার করিয়া তোমার উপাসনা 
করিতেছি, হে অখণ্ড জ্যোতিঃ! হে এককাল-পবিজ্র ত্রিযূর্তে! হে 

অদ্বিতীয়েশ্বর ! হে জ্যোতিষ্ষর | হে ধ্বাস্তবিনাশক ! আমার মন হইতে 

পাপ ও অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত কর, এবং আমার মনকে এই ক্ষণ 

উদ্দীপ্ত কর, যাহাতে আমি তোমার অভিপ্রেতাঙ্ছসারে ভজনা করিতে 

পারি, এবং তোমার নিকট আমার প্রাথিত প্রীপ্ত হই। এই উৎকট 
অপরাধির প্রতি দয়! কর ॥ ২ ॥ 

“হে খ্রীষ্ট! তুমি স্থৃতীক্ষ অগ্নি) আমার আত্মাকে তোমার 
১৬ 
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প্রেমাগ্নিতে প্রজলিত কর, যাহা তুমি আমার আত্মস্থ মলা ধ্বংস করিধার 

নিমিত্ত পৃর্ঠববীতে বিকীর্ণ করিয়াছ। আমার অন্তঃকরণকে নির্যল কর, 
পাঁপ হইতে আমার দেহকে বিশুদ্ধ কর, এবং আমার মনে তোমার জানের 
রশ্মি দীপ্ব কর। তোমার জীব সকলের প্রতি এবং উৎকট অপরাধী 
আমার প্রতি দয়া কর ॥ ১০ 1৮২৪ 

৩. 
যদিও গ্রস্থাকারে সংকলিত হয়নি, তবু “বিবিধার্থ-সংঙ্গ.হ” ও “রহস্য- 

সন্দর্ভ” পত্রিকায় প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের সাহিত্যসমালোচনাগুলি 

বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে তার প্রধান পরিচয় হয়ে থাকবে । উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে সচেতন সাহিত্যসমালোচনাকর্মের নিদর্শন সামান্য । 

“সংবাদ প্রভাকর” পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ধ কবিজীবনী আলোচন। 
করেছেন, এবং প্রসঙ্গত কবিতা সন্বদ্ধেও কিছু কিছু মতামত প্রকাশ 

করেছেন, কিন্তু 'পূর্বকালের কবিদের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের যে-পক্ষপাত 
ছিল, তাহা আস্তরিক হইলেও তাহাদের রচনার প্রকৃত যূল্যবোধ 
সম্বন্ধে তাহার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাহার প্রচেষ্টার পিছনে 

কোনও সাহিত্যিক আদর্শ ব! সাহিত্য-ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য ছিল 

বলিক্া বোধ হয় না। লাহিত্য-সমালোচনার চেষ্টাও তিনি করেন 

নাই।২৫ এরপর উল্লেখযোগ্য একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্াসাগরের “সংস্কৃত 

ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব” (১৮৫৩)। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্ষে 

বেখুন সোসাইটিতে পড়বার জন্য এটি লেখা । পুম্তিকারূপে প্রকাশকালে 

ভূমিকাক্স বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন, “বস্ততঃ, এই প্রস্তাবে বহুবিস্ৃত 
সংস্কত সাহিত্যশান্ত্রের অন্তর্গত কতিপয় স্থপ্রসিন্ধ গ্রন্থের নামোল্পেখ 

মাত্র হইয়াছে, তত্্গ্রস্থেরও প্রকৃত প্রস্তাবে দোঁষধগুণ বিচার কর! 

হয় নাই।*২৬ বাংলা ভাষায় সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস 
হিসাবে রচনাটি উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু স্থপরিকল্লিত সাহিত্য 
সমালোচনার উদ্দেশ্যে এটি লিখিত হয়নি। প্রক্কৃতগ্রস্তাবে, ১৮৫১ 
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্র্টান্দে “বিবিধার্থ-সঙগ হু” পত্রিকা রাজেন্জলালই প্রথম বাংল! সাহিত্য- 
গমালোচনার প্রবর্তন করেন ।২5 ৃ 

“বিবিধার্ঘ-সঙ্গ হ* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এগ্রাম্যগ্রস্থালক্স' নামে 
প্রবন্ধে রাজেন্্রলাল লেখেন, “ঘাহাতে সাধারণ লোকে নৃতন গ্রন্থের 

গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ হয়েন এতদর্থে সময়ে সময়ে বাজালা 

গ্রন্থের দৌষগুণ বিষয়ক প্রস্তাব প্রচার করিব ।১২৮ এ-থেকে বোঝ! 

যায়, গ্রন্থ সমালোচনার উপযোগিতা ও গুরুদ্বায়িত্ব সম্বন্ধে রাঁজেন্দ্রলাল 

প্রথমাবধি সচেতন । প্রসঙ্গত, প্রথমখণ্ড একাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত 

“সাহিত্যবিবেক' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; এই প্রবন্ধে 

রাজেন্দ্রলাল সাহিত্য বিচারের প্রাথমিক স্ুত্রগুলি নির্দেশ করেছেন। 

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্সরণে তিনি লিখেছেন, “অভিপ্রায় ভিন্ন 

কেহই বাক্য উচ্চারণ করেন না, এবং সেই বাক্য ছুই প্রকার হইয়া 
থাকে; প্রথমতঃ 'ব্যক্তন্ুদ্দেশ্ট-বাক্য*, অর্থাৎ মনোগত ভাবপ্রকাশ 

করণার্থে আপনার প্রতি প্রোক্ত বাক্য ; দ্বিতীয়, “উদ্দেশ্ঠ বাক্য” অর্থাৎ 

কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের উদ্দেশে প্রোক্ত বাক্য; 
এবং ঘে শাস্ত্রে এ বাক্য-সকলের স্থশৃঙ্খলায় প্রয়োগ বিষয়ক বিধি 

নিরূপণ করে তাহার নাম “সাহিত্য', অর্থাৎ বাক্য বিষয়ক হিতকারি 

শান্্র। রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য । পরম্পর অন্থিত মেই কাব্যকে 
সাহিত্য শব্দে বিধান করা ঘায়, পরস্ত, বোধহয়, সে কেবল তৎকাব্যের 

উৎকর্ষ জ্ঞাপনার্থে ঘটিয়া! থাকিবেক ।”২৯ এখানে নৃতন কোনো কথা 

বল। হয়নি সত্য, কিস্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাহিত্যবিবেক 

কিভাবে রসগ্রহণ করেছে, তা এ-থেকে বোঝা যায়। তিনি এই 
সঙ্গে আরও লিখেছেন, 'রসোন্দীপন-বিষয়ে পরম্পরা পরীক্ষায় ষে 

সকল নিয়ম উংকৃষ্ট বোধ হইয়াছে তাহারই অন্শীলন করা আবশ্তক $ 
বিশেষতঃ কাব্যাদি রচনা সময়ে, যখন অস্তঃকরণে যে সকল রস 

্তন্বীভূত থাকে তাহারই বর্ণনা করিতে হয়, তখন তব্রলোদ্বোধবিষয়ক 
নিয়ম জানিবার অত্যস্ত প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে, আর 
এতজ্জগ্ত কেবল ঘষে নিয়মেরই আবশ্যক এমত নহে? কিন্তু নিম্মম 
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করিবার হেতু এবং এঁ রসের গ্ররুত-তব অন্গসন্ধান করাও কর্তব্য? 

নচেৎ উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা হইতে পারে না।” 
সাহিত্যবিচারে প্রথমদিকে রাজেন্দ্রলাল সংস্কৃত আলঙ্কারিক রীতি 

গ্রহণ করেছেন । দৃষ্টান্তন্বূপ আমরা “কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের সমাঁলোচন, 

প্রবন্ধটি গ্রহণ করতে পাঁরি। রাজেন্দ্রলাল সমালোচনার" প্রথমাংশে 

সংস্কৃত নাট্যশান্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । সম্ভবত 

বাংল ভাষায় নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচন! এই প্রথম ), তিনি “অভিনয়”, 

রূপক” “দৃশ্ত ও শ্রবা কাব্য এবং “প্রহসন” শব্ের ব্যাখ্যায় “সাহিত্য- 
দর্পণ” গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে সংক্ষেপে সংস্কৃত ও 

য়োরোপীয় নাট্যসাহিত্যের পরিচয় দ্িয়েছেন। (সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র 

সম্বন্ধে রাঁজেন্্লাল পরবত্ণাকালে রামনারায়ণের আর-একটি নাটক 

সমালোচনাকালে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন৩০ )। 

রামনারায়ণের প্রহসনটিকে তিনি যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন, কিন্তু সেই 
সঙ্গে তার অভিযোগগুলিও বিচার্য। বিশ্বনাথ কবিরাজ ছুই অঙ্কের 
প্রহসনের কথা লিখেছেন, স্তরাঁং “বিজ্ঞবর (রামনারায়ণ ) তর্কসিদ্ধাস্ত 

মহাশয় তদন্যথায় প্রহসনকে কি কারণে বড়স্ক-সম্পন্ন নাটকরূপে 

প্রচারিত করিলেন, তাহার তাৎপর্য অন্থভূত হইতেছে না। অন্থত্র 

“মহিলাগণের আপন আপন স্বামি-সন্বন্ধে বিলাপ-পাঠে অনেকের মনে. 
ভারতচন্দ্র-কৃত বিদ্যানুন্দর-গ্রন্থস্থ হন্দর দর্শনে কামিনীগণের উক্তি: 

মনে পড়িতে পারে, কেহ বা এই অঙ্কের কবিতার বাহুল্য-বিষয়ে: 
সাহিত্যকারিদিগের নিষেধ স্মরণ করিতে পারেন ।”৩১ অবশ্য এই 
সমালোচনা-প্রবন্ধটিতেই রাজেন্ত্রলালের হ্ম্তদৃষ্টি ও সাহিত্যবোধও 

প্রকাশিত হয়েছে ; অনৃতাঁচার্য চরিত্রের অসঙ্গতি নির্দেশ এবং কুলপাঁলকের, 

কন্ঠাদের বয়স বর্ণনায় পাঁরম্পর্যের অভাব প্রদর্শন এর দৃষ্টান্ত । 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের “পন্দিনী উপাখ্যান” সমালোচনাকালে 
একদিকে যেমন অর্থালঙ্কার ব্যবহারে কবির প্রশংসা করা হয়েছে, 

অন্যদিকে তেমনই অনুযোগ করা হরেছে যে “বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 

ভারতচন্দ্রের ন্যায় সুললিত-ভাষা-সম্পন্ন নহেন, কবিকম্কণের গজোগুণও, 
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ইনি প্রা্চ হয়েন নাই। অপর স্থানে স্থানে বিকট ও কঠিন শব্দ ব্যবহার 
করিয়! রসেরও হানি করিয়াছেন।+৩২ প্ররুতপক্ষে, সংস্কৃত কাব্- 
বিচারে দোষ-গুণ নির্ণয়ে অপক্ষপাত প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ফলে 

কাব্যের সমগ্র আবেদন অপেক্ষা হি গা জাদল দির 
অধিকতর প্রাধান্ত লাভ করে। 

প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কার ও বিচাঁরপদ্ধতি রা সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'লে অবিচাঁরের সম্ভাবনা থাকে । রাঁজেন্্লালের 

পরবর্তীকালে প্রাচীন রীতির সমালোচনার নিদর্শন পাই রামগতি 

স্যায়রত্বের “বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব” (১৮৭৩) 
গ্রন্থে। রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে রামগতির সাহিত্য-সমালোচনার পার্থক্য 

দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্যবোধের ক্ষেত্রে । রাজেন্্লাল প্রাচীন সাহিত্যবিচার 
পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন সত্য, কিন্তু আধুনিক মন ও রসবোধ 

তাঁকে নবীন সাহিত্যের প্রতি বিতৃষ্ণ না৷ ক'রে বরং আকৃষ্ট ক'রে তুলেছে । 
উনবিংশ শতাবীতে বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুুদ্ূন যথাক্রমে কাব্য 
এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে নৃতন যুগের সূত্রপাত করেন। প্রাচীনপন্থীদের 
“মেঘনাদ্বধ-কাব্য” বা “ছুর্গেশনন্দিনী” ভালো লাগেনি । কিন্তু 

রাজেন্দ্রলাল “বিবিধার্থ-সংগ্রহ” ও “রহস্য-সন্দর্ভ” পত্রিকায় প্রথম থেকেই 
নবীন সাহিত্যের সমর্থনে প্রবন্ধারদি রচনা! করেন। তার সমালোচনা 
প্রবন্ধগুলি সর্বদা স্ক্ন বিশ্লেষণ, রচয়িতার প্ররুত উদ্দেশ্য নিরূপণ ব! 

সমগ্র রচনার সৌন্দর্য আস্বাদনের পরিচয় দেয় না। কিন্তু তা সত্বেও 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়, ইতিহাসবোধ এবং নবধুগের সাহিত্যের 
প্রতি অনুরাগ তার সমালোচন৷ প্রবন্ধগুলিকে যূল্যবান ক'রে তুলেছে। 

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল মধুস্দনের বাংলা প্রথম রচনা “শর্মিষা” 
নাটক প্রকাশিত হয়। তখন তিনি বাংলাদেশে আদৌ ম্পরিচিত 
নন এবং তার নাটকের আদর্শও, প্রচলিত রীতি থেকে ম্বতন্ত্র। এই 
সময়ে “বিবিধার্থ-সঙ্গ,হ” পত্রিকায় প্রকাশিত *“শর্মিষ্টা* নাটকের 

সমালোচনা৩৩ থেকে রাজেন্রলালের দৃষ্টিভঙ্গির পাঁরচয় পেতে পারি, 
“সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুন্দন দত্ত নামা এক ব্যক্তি পণ্ডিত 



২৪৬ রাজেজ্জলাল মিত্র 

শর্ষিষ্ঠা-নাটক নামক একখানি নৃতন পুস্তক প্রকটিত করিয়াছেন ॥ 
তাহার আলোচন৷ পাঠকদ্দিগের অবশ্য কর্তব্য বোধ হইতেছে । গ্রন্থকার 

ইংরাজী, বাঙ্গালী, গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি বহু ভাঁষায় পারদর্শী 

এবং কবিতাষুতের বিশেষ অন্থরাগী । তিনি হোমর, কালিদাস, ভবভূতি, 
মিলটন, শেক্সপিয়র প্রভৃতি ভূবনবিখ্যাত কবিদিগের রচন৷ মাধূর্ষপানে 

কেবল আপন মনকে পুলকিত করিয়াছেন এমত নহে, তাহা ছার! 

আপন কল্সনাবৃত্তিকে প্রবৃত্তিকে প্রদীপ্ত করিয়। স্বয়ং বীণাধারণ করিয়াছেন ॥ 
কিন্তু বতুকাল বজদেশীয় সাধারণ জনগণে তাহার কোন ফল সংদর্শন 

করিতে পারেন নাই। সঙ্গীতরপ উপাসনার ফলন্বরূপে গ্রন্থকার 
কিয়ৎকাঁল হইল ষে একখানি হৃচাঁরু ইংরাজি কাব্য পাঠকগণের হস্তে 
সমপিত করিয়াছিলেন, তাহা সকলের স্থপ্রাপ্য হয় নাই ।--'ফলতঃ আমরা 

শমিষ্ঠার পাঠ ও অভিনয় উভয় প্রকারে তাহার সৌন্দর্য সম্ভোগ করিয়াছি, 
সুতরাং কেবল দর্শক বা পাঠক আমাদিগের তুল্য আনন্দিত হইতে পারেন 
নাঃ তত্রাপি আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে সকল বাঙ্গাল! নাটক 
এ পর্যস্ত প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জ্নগণে শঙিষ্টাকে সর্বশ্রেষ্া 

বলিবেন, সন্দেহ নাই ।” 
বিচারপদ্ধতির নৃতনত্ব বোঝাবার জঙ্ কয়েকটি মস্তব্য উদ্ধৃত করি, 

প্রস্তাবনার পর গ্রস্থারভ্তে দত্তজ প্রাচীন প্রথার অন্থসারে মনিগোম্বামীর 

জ্যেষ্ঠতাত নান্দীর আহ্বান না করিয়া এককালেই প্ররুত প্রস্তাব আরজ 
করিয়াছেন; ইহাতে দর্শকর্দিগের পক্ষে আর নান্দী ও শ্ৃত্রধারের 
রাক্যজাল! সভ্ভোগ করিতে হয় না। অপর আরভও সুচারু হইয়াছে ।" 

“এবিষয়ে বাঙ্গালী নাট্যকারে ও দত্তজয়ে এই বিশেষ প্রভেদ যে পূর্বোক্তের। 
অভিনয়ে কি প্রকার বাক্যে কি প্রকার ফলোৎপত্তি হইবে তাহার বিবেচন! 

ন। করিয়া নাটক রচন। করেন ; দত্জ তাহার বিপরীতে অভিনয়ে কি 

প্রয়োজন ; কি উপায়ে অভিনয়ে বস্ত সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইবে; এবং 

কোন প্রণালীর অবলম্বনে নাটক দর্শক্দিগের আশু হৃদয়গ্রাহী হইবেক 
ইহার বিশেষ বিবেচনাপূর্বক শমিষ্ঠ। লিপিবদ্ধ করিক্কাছেন।, 

“একেই কি বলে সভ্যতা?” প্রহসনের প্রশংসা সে-যুগে আরও 
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অনেকে করেছিলেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের সমালোচনা -প্রবন্ধটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য, কারণ তিনি প্রথমে প্রহসনের স্বরূপ ও লক্ষ্য বিস্তারিতভাবে 

আলোচন! করেছেন, এবং পরে “নববাবু বিলাল” থেকে “আলালের ঘরের 

ছুলাল” পর্যস্ত বাংল 'ব্যঙ্ষ কাব্যগুলির বিশ্লেষণ করেছেন ।৩৪ স্পষ্ট 

বোঝা যায়, বিশেষ গ্রন্থ অবলম্বনে নির্বিশেষ সাহিত্যতত্ব রচনার 

রাজেন্দ্রলাল ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠছেন। 
মধুস্দ্ধনের “তিলোত্বমী সম্ভব কাব্য”-এর কিয়দংশ রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত 

“বিবিধার্থ-সঙ্গ হ” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেই সঙ্গে সম্পাদক ষে 
কবি ও কাব্য পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে দূরদৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় 

আছে। পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত “রহশ্য-সন্দর্ত” পত্রিকায় 

মধুসূদনের “কবতক্ষ নদ" ও “সায়ঙ্কাল” নাষে ছুটি চতুর্দশপদী কবিতা 
প্রকাশিত হয়েছে ; কবিতার সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্যটুকু উদ্ধৃতিযোগ্য, 
“নিয়স্থ চতুর্দশপদদী কবিতায় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুস্দন দত্ত কর্তৃক প্রণীত। 
উক্ত মহোদয়ের শশিষ্ঠা, তিলোত্তমা, মেঘনাদাদি কাব্য বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট 

বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঁডালী মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত 

অপর কবিবর কেবল উত্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত নহে । তাহা কর্তৃক 

বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার স্ষ্টি হইয়াছে বলিয়াও তিনি এতর্গেশীয়- 

দিগের মধ্যে স্থপ্রতিষ্ঠিত আছেন । তীহার এই অভিনব কবিতা তাহার 
কবিত্ব-আর্তগ্ের অনুপযুক্ত অংশ নহে।”৩৫ “চতুর্দশপন্দী কবিতাঁবলী” 

গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হলে “রহস্য-সন্দ্ভ” পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল তার 

সমালোচনা করেছেন এবং মধুস্দনের মধ্যে তিনি দেখেছেন “প্রকৃত 
আধিদৈবিক শক্তি" । তিনি সমালোচনার স্থচনায় লিখেছেন, “যে 
সকল ব্যক্তি “গুলো লো মালিনীর' রুহুঝুছ শব্দ বস্কারে মুগ্ধ হন ও 

অন্ুপ্রাসই কবিতার সার বলিয়া! রুতনিশ্য় আছেন তাহাদের নিকট 
এই নৃতন গ্রস্থখানি কোনমতে সমাদৃত হইবে না। পরস্ভ ধাহারা 
উংক্ষ্ট প্রসঙ্গ, অলৌকিক কল্পনাশক্তি, চমৎকার লক্ষণা, প্রাঞ্জল 

রচনা ও প্রকষ্ট ওজোগুণে বিশিষ্ট বাক্যে মনের আনন্দ সাধন করিতে 

পারেন, ধাহারা জাত আছেন যে কবিতার যূলই সন্ভাব, এবং 
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তদ্দভাবে সহশ্র অঙ্রপ্রাসও চিত্বের প্রকৃত অনুমোদন করিতে পায়ে 

না, ধাহারা রচনার অলঙ্কারকে অলঙ্কার বলিয়া জানেন, ভাহাই প্রধান 

পদ্বার্থ মনে করেন না, তীাহার্দিগের নিকট দত্তজার এই নৃতন গ্রন্থ 

অবশ্থই উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে ।*৩৬ কাব্যবিচারে নৃতন মূলা- 
ধোধের কথা এখানে স্পষ্টভাবে বল হয়েছে । 

উপন্যাসবিচারেও রাজেন্্লালকে নূতন আদর্শ গ্রহণ করতে 
হয়েছে, তা না! হলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস “ছুর্গেশনন্দিনী”র 

সমালোচনাকালে তিনি একথা লিখতে পারতেন না, 'ইহার কর্ন, 
গ্রস্থন, রচনা সকলই নৃতন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহাতে 
কাহাকেই চবিতচর্বণের ক্লেশ পাইতে হয় না। যাহারা ইংরাজী গন্ধ- 
কাব্য পাঠ করিয়া থাকেন, তীহার্দিগের মনে দুর্গেশনন্দিনীর অনেক 
স্থানে ইংরাজি নবেলের প্রতিভা লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্ত তাহাতে 
তাহার প্রতিভার কোনে! বিশেষ হানি হয় না।”৩৭ অবশ্ঠ রাজেন্দর- 

লাল এইসঙ্গে “ছুর্গেশনন্দিনী” উপন্যাষে কযেকস্থানে (প্রথম সংস্করণে) 
হাস্যরসস্থঙিতে প্রত্যক্ষতা তথা স্থুলতা এবং ভাষারীতিতে “চ্যুত 
সংস্কৃতিত্বে আরিষ্ট' হওয়ার অভিযোগ করেছেন । পরবর্তীকালে “রহস্য- 

সন্দর্ভ” পত্রিকায় প্রকাশিত “মৃণালিনী” উপন্যাসের সমালোচনাটি আরও 

মূল্যবান । রাজেন্দ্রলাল বঞ্ষিমচন্দ্রের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্য। 
করার চেষ্টা করেছেন, এবং জানিয়েছেন, “আমর! মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করিতে পারি যে বঙভাষায় গদ্যে স্বণালিনীর সদৃশ ন্ুচারু গ্রন্থ 
অগ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই; এবং যে কোন ভাষায় গ্রন্থকার এরূপ রম্য 
রচনা নিষ্পন্ন করিলে বিশেষ প্রশংসা ভাজন হইতেন।”৩৮ বঙ্ষিম- 
চন্দ্রের কৃতিত্ব একাধিক ; প্রথমত, তিনি ইংরেজীনবীশ হয়েও বাংলা 

ভাষায় পুস্তক রচনায় সাফল্য অর্জন করেছেন; দ্বিতীয়ত, তিনি 

বাংলা সাহিত্যে ইংরেজী নভেলের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম 

হয়েছেন, ফলে “বেতাল পঞ্চবিংশতি* বা “বত্রিশ সি"হাসন”-এর “ভৃত- 

প্রেতের পরিবর্তে মান্তধষিক ঘটনার উপন্াস” রচনা করেছেন ; তৃতীয়ত, 
বঙ্গিমচন্দ্রের রচনাচাতুর্খ শব্দালঙ্কার নির্ভর নয়, প্রসাদগুণই তার প্রধান 
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আকর্ষণ ; চতুর্ঘত, গল্পবিস্তাসের ক্ষমতায় তার রচন! পাঠকের মানসাফর্ধণ 
করতে সক্ষম। 

রাজেন্জলালের সমাঁলোঁচনা-প্রবন্ধগুলি উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য 
বিচারের অত্যুত্কষ্ট নিদর্শন | গ্রবন্ধগুনি গ্রস্থাকারে সংকলিত না হওয়ার 
ফলে সে-গুলির সঙ্গে আধুনিক পাঠকের কোনো পরিচয় নেই। মনে 

রাখতে হবে, রাজেন্দ্রলাল যখন “বিবিধার্থ-সঙ্গহ” ও “রহস্ত-সন্দর্ভ” 
পত্রিকায় এই সমালোচনাগুলি লিখেছেন, তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গার্শন” 
প্রকাশিত হয়নি। বঙ্ধিমচন্দ্রকে “বঙ্গদর্শন” পত্রিকায় সাহিত্য- 
সমালোচিনাকালে যে-নকল বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, রাজেন্দ্রলালের 
সময়ে তা ছিল আরও অনেক বেশি। গ্রন্থসমালোচনা প্রসঙ্গে 

“বিবিধার্থ-সঙ্গ হ” পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল যে-কথা লিখেছেন, পরবর্তীকালে 
বহ্িমচন্ত্রের রচনাতেও তার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করি, "গ্রন্থের প্রশংসা 

করা দুষ্কর কর্ম নহে; এবং প্রশংসাবাদে কিঞ্চিৎ অতিবাদ হইলে 
শাস্ত্রকারেরা নিতান্ত দূষণীয় বোধ করেন না) কিন্তু গ্রন্থের দোষোল্লেখ 
করা তাদৃশ সহজ ব্যাপার নহে; তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ভ্রম 
হইলে গ্রস্থকারের অনিষ্ট কর! হয়; অধিকস্ত কোন গ্রন্থের যথার্থ দোষ 

প্রদর্শন করিলে তৎসহ ও তাহার আত্মীয় স্বজন সকলের সহিত 
চিরকালের নিমিত্ত বিবাদ উপস্থিত হয়; অপর দেৌষগুণ অবিকল 

বর্ণন না করিলে সন্বল্পলের হানি ও পাঠকদ্দিগের সাহায্য না করিয়া 

ত্রমকূপে নিক্ষিপ্ত করিতে হয়; স্থৃতরাং উভয়কল্পেই সঙ্কট এবং তাহার 

পরিহরণ-করণার্থে নৃতন গ্রন্থের সমালোচন করা আমাদিগের পক্ষে 
অবিহিত বোধ হইয়াছিল। পরস্ত দুপ্ধর বিধায় কোন কার্ধের পরিহরণ 
করায় মনুয্যত্বের হানি হয়।”৩৯ বিপদ ও বাধার সমভাবন। সত্বেও 

রাজেন্্লাল গ্রন্থসমালোচনায় পরাম্ুখ হননি, এজন্ত তার কাছে 

আমর কৃতজ্ঞ। 
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১] 

“বিবিধার্থ-সঙ্গ,হ”-“রহম্য-সন্দর্ভ” পত্রিকায় কখনে। কবিতা বা সাহিত্য- 
বিষয়কগ্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও, এ-গুলি সাহিত্যপত্রিকা ছিল ন!। 

শিল্প-ইতিহাস-বিজ্ঞান-ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনাই 
রাজেন্দ্রলালের লক্ষ্য ছিল। তথ্যপূর্ণ, কিন্তু শুধু পণ্ডিত বা ছাত্রদের জন্য 
লেখ! নয়; প্রধানত সাধারণ পাঠক, যাদের মধ্যে অল্প শিক্ষিতের 
সংখ্যাই বেশি, তার্দের জন্যই রাজেন্দ্রলাল পত্রিক! প্রকাশ করেছেন। 
“বিবিধার্থ-সঙ্গ,হ” পত্রিকার আদর্শ ছিল চার্লস নাইট প্রকাশিত ইংরেজী 

7712 7227730) 2742222 (১৮৩২-৪৬)।1 রবীন্দ্রনাথ “জীবনম্থতি" 

গ্রন্থে “বিবিধার্থ-সঙ্গ হ” প্রসঙ্গে লিখেছেন, “এই ধরণের কাগজ একখানিও 
এখন নাই কেন। একদিকে বিজ্ঞান তব্জ্ঞান পুরাতত্ব, অন্যদিকে প্রচুর 
গল্প কবিতা ও তুচ্ছ ভ্রমণকাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভরতি করা৷ 
হয়। সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর 

কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বাঁ্স” জার্ণাল, কাস্ল্স্ ম্যাগাঁজিন, 

স্রাণ্ড ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিক সংখ্যক পত্রই সর্বসাধারণের সেবায় 

নিযুক্ত । তাহার! জ্ঞানভাগ্ডার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটা ভাত 
মোটা কাপড় জোগাইতেছে। এই মোটা ভাত মোট] কাঁপড়ই বেশির ভাঁগ 
লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে ।'৪০ উনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের 
চর্চ। এবং বহুমুখী কৌতুহল পরিতৃপ্ত হতো এই জাতীয় “মাঝারি শ্রেণীর 
কাঁগজ'-এর সাহাষ্যে । বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বাঁদপ্রতিবাদ 
এবং সংবাদপরিবেশনের জন্য একাধিক পত্রপত্রিক1 প্রকাশিত হয়েছে, 

কিন্তু “বিবিধার্থ-সঙ্গহ” ও “রহস্ত-সন্দর্ভ” পত্রিকার ভূমিকা ছিল কিছু 
ভিন্ন ধরণের । “রহস্য-সন্দর্ভ” পত্রিকা প্রকাশকালে রাজেন্দ্রলাল 

জানিয়েছেন, “অভিনব পত্রের অভিপ্রেত কি তাহার কিয়দংশ ইহার 

নাম দ্বারাই অনুভূত হইবে। অধিকস্ত এই মাত্র বক্তব্য থে পূর্বে 
বিবিধার্ঘ-সজ+হ নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশে বুল পাঠকবৃন্দের 
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মমোরপ্রন করিত ইহাও সেই অভিপ্রায় প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার 
খদাঙ্কাহুসরণার্থে সন্কল্লিত হইয়াছে ১...এইরূপ পত্র সম্প্রতি আর প্রচলিত 

মাই; অথচ এতাদৃশ কেবল-মাত্র-বিদ্যাুরাগী সাময়িক প্র যে জনসমাঁজের 

হিতকর ও আদরাম্পদ বটে তাহ! বিবিধার্ঘ-সঙ্গ_হের সিদ্ধসন্কল্পতায় নিশ্চয় 
বোধ হইতেছে। পুরাবৃত্বের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, 
প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তাস্ত, শ্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, 
খাচ্চপ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য ভ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ত উপন্যাস, 

রহশ্যব্যঞ্ক আখ্যান, নৃতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের 
আলোচনায় উক্ত পত্র অতি অল্পকালে সঙ্াতিরিক্ত ব্যক্তির প্রেমাম্পদ 
হইয়াছিল ; এই মাসিকপত্র তদ্দহুকরণ দ্বারা তাহার পুরস্কার প্রার্থনা 
করে ।*"*অধিকন্ত চিত্রপট যে মনের সংস্কারক তাহা নব্য তত্বীন্সন্ধায়িরা 

স্থির করিয়াছেন; অতএব সময়ে সময়ে উত্তম চিত্র দ্বার! চিত্তান্রঞ্জন 

করাও ইহার কর্তব্য ।”৪১ রাজেন্্রলাল নিজেকে এই “বৃহৎ কার্ষের 
ভারবহনে” উপযুক্ত জ্ঞান না! করলেও, তিনি সেই সঙ্গে জানিয়েছেন “বলীয় 
কোন সম্পাদক প্রস্তাবিত কার্ষে নিযুক্ত না থাকায়” তাকেই এই গুরুদায়িত্ব 
গ্রহণ করতে হয়েছে । 

সাময়িকপত্র সম্পাদনায় রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্বের পরিচয় বিস্তারিত- 

ভাবে দেওয়া প্রয়োজন । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে “বিবিধার্থ-সঙ্গ_হ” 
ও “রহস্য-সন্দর্ড” পত্রিকার গুরুত্ব এখনও তেমনভাবে আলোচনা কর! 

হয়নি, কিন্তু বর্তমান পরিচ্ছেদে' তার সম্যক পরিচয় দান সম্ভব নয়। 

বাংলা দেশে “তত্ববোধিনী পত্রিকা” ও “বঙ্গদর্শন”-এর মতো! “বিবিধার্থ- 

সঙ্গ_হ” ও “রহস্ত-সন্দত” পত্রিকাকে অবলম্বন ক'রে একটি লেখকগোষ্ঠী 

গ্রুড়ে উঠেছিল, যাঁর মধ্যমণি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং । তখনকার দিনে 

পত্জিকায় সর্বদা লেখকের নাম উল্লেখিত হতো! না, তবে “বিবিধার্থ সঙ্গ_হ” 

পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল ছাড়! ধারের স্বাক্ষরিত লেখ! প্রকাশিত হয়েছে, 

তারা হলেন,_রামচন্ত্র মিত্র, যাদবরুষ্ণ সিংহ, রাধানাথ বিদ্যারত্ব, নবীনরুষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন সেনগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দনন্দন ঠাকুর, নবীনচন্দ্র 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বলাইচাদ সিংহ, মধুস্দম মুখোপাধ্যায়, 
মথুরমোহন তর্করত্ব, নরেন্দ্রনাথ ভূপ, মাইকেল মধুস্দন দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ষোগীন্দ্রনারায়শ রায় প্রভৃতি । “রহস্য-সন্দর্ভ” পত্রিকায় মাইকেল 
মধুস্দনের কবিতা ও রঙগলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্য ও পছ্চ রচনা 
প্রকাশিত হয়েছে । এই লেখক-স্থচী থেকে একটি জিনিষ সহজেই বোঝা 
যায় ষে, বাংলাদেশে সে সময়ে দলমত নিধিশেষে সকল লেখকই রাজেন্দ্র- 
লালের সহযোগী ছিলেন । শুধু সমাজ সংস্কার বা রাজনৈতিক আন্দোলনেই 
রাজেন্্লাল নেতৃত্ব গ্রহণ করেননি। উনবিংশ শতাববীতে সাহিত্য-সংস্কতির 
প্রচার ও প্রসারেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন | 

অশ্গবাদকর্মে রাজেন্্লালের আগ্রহ এবং কৃতিত্বের পরিচয় পূর্ববর্তী 
অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে ।৪২ কিস্ত শুধু সংস্কৃত থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ 
নয়, বিভিন্ন ভাষা! থেকে বাংলায় অন্থবাঁদের প্রয়োজনও তিনি অন্কভব 

করেছিলেন । ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বাংল! গভর্ণমেন্ট একটি কমিটি গঠন করে, 

যার উদ্দেশ্য ছিল কলিকাতাঁর মেডিকেল কলেজের জন্য বাংল! ভাষায় 

পুস্তক প্রণয়নের যথোপযুক্ত উপায় নির্দেশ । রাজেন্দ্রলাল এই কমিটির 
সদন্তরূপে যে-প্রস্তাবটি ২*শে জুলাই ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কমিটির সম্মুখে 
পাঠ করেন, তা! পরবর্তীকালে ১৮৭৭ গ্রীষ্টান্বে & 507,676 107 276 
19725717207 27267 07927% 5082156500 £271725 2760 2112 26772051215 

০% 17522 নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলাল অন্থবাদদকর্মে 

স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা 'ও সরলতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন । 

সাহিত্যের ভাষা ভঙ্গিপ্রধান ও অলঙ্কারনির্ভর হওয়ায়, এবং তার মধ্যে 

লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটায়, অনুবাদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক ভাষান্তর 

কার্যকরী নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক রচনার অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ নীতি 
নিয়ম, পালন করা প্রয়োজন। অন্বাদ করার সময়ে ভাষার বৈশিষ্ট্য 
এবং প্রবণতার কথ! মনে রাখতে হবে। উপযুক্ত পুস্তিকাটিতে রাজেন্দ্র- 
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লালের যে-মতামত প্রকাশ পেয়েছে, তা শুধু সে-যুগে নয়, বর্তমানকালেও 
বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হবে। রাজেজ্রলাল লিখেছেন, “[36 1807 
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বাংল! পরিভাষা রচনার সমস্তা নিয়ে রাঁজেন্দ্রলাল সেই সময় থেকে 

চিন্তা করেছেন । ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সারম্বত সমাজের সভাপতিরূপে 

রাজেন্দ্রলাল পরিভাষা প্রণয়নের কতকগুলি নীতি নির্ধারণ করেন। 

সারম্বত সমাজের প্রথম অধিবেশনে রাজেন্দ্রলাল সমাজ স্বাঁপনের উদ্দেশ্ত- 

গুলি বর্ণনা করেন, প্রথমত, বানানের উন্নাতিসাধন। বাংল? বর্ণমালাক়্ 

অনাঁবশ্তাক অক্ষর আছে কিনা এবং শব্দবিশেষ উচ্চারণের জন্য অক্ষরবিশেষ 

উপযোগী কিনা, এই সমাজের সভ্যগণ তাহা আলোচনা করিয়া স্থির 

করিবেন।...এতদব্যতীত এঁতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নামসকল 

বাংলায় কিরূপে বানান করিতে [ হইবে ভাহা ] স্থির করা আবশ্যক । 

.-ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের অন্থবাঁদ লইয়1 বাংলায় বিস্তর [ গোল ] 
যোগ ঘটিয়া থাকে--এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সমাজের 

কর্তব্য ।৪5 

১২৮৯ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণের অধিবেশনে রাজেন্দ্রলাল বলেন, 

প্রত্যেক গ্রন্থকার তাহার ভূগোল-গ্রন্থে নিজের নিজের মনোম্ত শর্ 

ব্যবহার করিয়৷ থাকেন_ আবার মানচিত্রকারও তাহার মানচিত্রে শ্বতন্ত 

শব্ধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বালকের সর্বত্র এক শব্ধ পায় 
না। ***, এক 15001005 শবর্ষের স্থলে কেহ বা যোজক; কেহ বা 

ভমরু মধ্যস্থানঃ কেহ বা সক্বটস্থান ব্যবহার করিয়৷ থাকেন। শেষোক্ত 



২৫৪ রাজেআলাল মিত্র 

শবটি ধক্তাই প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত অর্থ অনুসারে স্কট শব্ধ স্বলেও 
ব্যবহার কর! যায়, জলেও ব্যবহার করা যায়, গিরিতেও ব্যবহার করা 

যায়-+স্থতরাং উক্ত এক শবে [5000)05১ 01181761) 110017157/0855 

সমন্তই বুঝায় । অনেক গ্রন্থকার 52:৪1 শবের স্থলে প্রণালী ব্যবহার 

করিক্ব! থাকেন। কিন্ত প্রণালী শব্দে মল-নির্গম পথ বুঝায়। প্রণালী 
অর্থাৎ খাল বা খানা শব্দ সমুত্রে আরোপ কর! অকর্তব্য। **'এইরূপ 

অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার একটা নিয়ম করা উচিত। 

ভূগোলে কতকগুলি কথা আছে যা বট়িক-_-এবং আর কতকগুলি কথা 

আছে, যাহা অর্থজ্ঞাপনের নিমিত্ত স্যষ্ট। যেগুলি রূটিক শব্দ তাহার 

'অন্্বাদ করা উচিত নহে, আর অপরগুলি অশ্গবাদের যোগ্য | ইংরাজীতে 

যাহাকে 7২5 ৪০৪ বলে, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাতেও তাহাকে লোহিত 

সমুদ্র বলে। কিন্তু [2018 শব্ধ অন্য ভাষায় অনুবাদ করে না। আমাদের 

ভাষায় এ নিয়মের প্রতি আস্থা নাই--কখনও এটা হয় কখনও ওটা হয়। 

ইংরাঁজেরা বিদেশীয় ভাষা হইতে শব গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে শবের 
তদ্ধিত গ্রহণ করে না। ইগ্ডিয়া শব্দ গ্রহণ করিয়া তাহার তদ্ধিত 

করিবার সময় তাহাকে ইগ্ডয়ান বলিয়া! থাকে । বিভক্তিক্থদ্ধ অনুকরণ 

করে না। কিন্ত বাংলায় এ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। অনেক 

বাঙাল গ্রন্থকার কাম্পীয় সাগর না বলিয়৷ কাম্পিয়ান সাগর বলিয়া 
খাকেন। এইরূপ শব গ্রহণের একটা কোন নিয়ম করা উচিত এবং 

কোনগুলির অন্বাদ করিতে হইবে ও কোন্গুলি অনুবাদ না করিতে 

হইবে তাহাও স্থির করা আবশ্যক 1:৪৫ 
উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও রাজেন্দ্রলালের ভাষণগুলির সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ 

পরিচয় নেই ব'লে সেগুলির অংশবিশেষ পুনমুদ্রন করতে হলো! । যিনি 

“প্রাক্ৃত-ভূগোল” এবং “শিল্পিক-দর্শন”-এর মতো পুস্তকের রচয়িতা, তিনি 
পরিভাষা নিয়ে শুধু চিস্তা করেননি, নিজে পরিভাষা নির্মীণও করেছেন। 
উচ্চারণগত বর্ণবিন্তাসের ক্ষেত্রেও রাজেন্্লালের প্রয়াস সার্থক হয়েছে; 

পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্দে যখন পরিভাষা! নিয়ে আলোচনা 
শুরু হয়, তখন রজনীকান্ত গুপ্ত বলেন, "ভূগোল ও ইতিহালে যে-সকল 
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স্থানের উল্লেখ আছে, পূর্বে তৎসমুদ্নয়ের উচ্চারণগত বণবিস্তাদ এক ছিল না । 
এক পেশাবর নগরকে কেহ পেশৌর, কেহ পেশোয়ার, কেহ বা পেশবারি 
নামে নির্দেশ করিতেন। ্বর্গাীয় ভাক্কার রাজেন্্রলাল মিত্র মহাশয় এই 
গোলযোগের প্রতিকার জন্য কতিপয় নিয়মের নির্ধারণ করেন । পাঠ্য- 

পুস্তক নির্বাচনী সভার সম্মতিক্রমে গ্রন্থকারগণ &ঁ নিয়ম অনুসারে কার্ধ 
করিতেছেন। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রকৃত উচ্চারণ অন্থুসারে বর্ণ 
বিষ্াস ক্রমে এক হইতেছে ।১৪৬ 

রাজেন্্লাল প্রণীত বাংল! পুস্তকাবলী বিশেষ যুগের প্রয়োজন সিদ্ধ 
ক'রে বর্তমানে বিস্থৃতপ্রায়, কিন্তু বাংল। গছ্যের বিকাঁশসাঁধনে রাজেন্দ্র- 

লালের প্রয়াসপ্রযত্ব, সাহিত্য সমালোচনার অগ্রগতিতে তার দান এবং 

বর্ণবিন্তাম ও পরিভাষা গঠনে তাঁর কৃতিত্ব বাঙালী কোনোদিন ভুলে যাবে 

না। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবিগ্যাচর্চার ইতিহাসে যেমন, বাংল৷ 
সাহিত্যের ইতিহানেও তেমনই রাজেন্দ্রলাল উচ্চস্থানের অধিকারী । 

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--“বস্কিমচন্দ্র', “সাধনা”, বৈশাখ ১৩০১। 

২. মধুস্দনের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের যোগাযোগের ইতিহাস 
'রাজেন্্রলালের জীবনকথা" পরিচ্ছেদে বণিত হয়েছে । প্রসঙ্গত, একটি 

ভ্রাস্তধারণার অপনোদন করা প্রয়োজন; বিমানবিহারী মজুমদার 

লিখেছেন, 4২81215015191 ৪3 ৪. 01895-0712150 0£ 717006৮8190 
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১৯৩৪, পৃঃ ২৮৫। কিন্ত রাজেন্দ্রলাল হিন্দু কলেজে ভূদ্দেব ও মধুস্দনের 

সহপাঠী ছিলেন না, পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে পরিচয় ঘটে । প্রেসিডেক্ষী 
কলেজ রেজিষ্টারে যে-“রাজেন্দ্রমিত্রে'র নাম পাওয়া যায় তিনি অন্য ব্যক্তি। 

৩, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-“বাঙ্গাল! ভাষা”, “বিবিধ প্রবন্ধ” (বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ ১৩৬৬ ) পৃঃ ৩৫৫। 

৪. বিপিনবিহারী গ্প্ত_“পুরাতন প্রসঙ্গ” (১৩৭৩), পৃঃ ৩০৫। 
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৫, রাঁজনারায়ণ বস্থ--সে কাল আর এ কাল (বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ সংস্করণ ১৩৫৮ ), পৃঃ ৫৩। 

৬, তদদেব, পৃঃ ৬৪-৫। 

৭. বন্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--“বঙ্গদর্শনের পত্র-স্থচনা', “বিবিধ প্রবন্ধ” 

( ১৩৬৬ ) পৃঃ ২০৬-১ । 

৮. দ্র, 'রাঁজেন্দ্রলালের জীবনকথা”, পৃঃ ৪৫1 “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা” প্রবন্ধনির্বাচনী সভার কয়েকবছর কার্যবিবরণে রাজেন্দ্রলালের 
স্বাক্ষর আছে; দ্র; নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস__“অক্ষয়-চরিত” ( ১২৯৪ ), 

পৃঃ ২২-৫। 
৯. রাঁজনারায়ণ বস্থ--“বাঙ্গালা ভাষ। ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবঃ 

(১৮৭৮ )১ পৃঃ ২৫-৬। 

১০, ২915 18161001919] 701695১00১0. 0, চি? 

172 7517/77555) ১৬ই জুলাই, ১৮৮৯ | 

১১. ভ্রু, 'রাজেন্দ্লালের জীবনকথা»? পৃঃ ৩৯-৪০। 
১২. বঙ্গভাষানুবারদক সমাজের বিজ্ঞাপন । দ্র, সুকুমার সেন-_ 

“বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য” (১৩৫৬ ), পৃঃ ৮১ 
১৩, “ভূমিকা, “বিবিধার্থ-সঙ্গ,হ”, কাতিক ১৭৭৩ শকাব্দ, পৃঃ ২। 

১৪. রাঞপুত্র ইতিহাস” তদেব, অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ শকাব্দ, পৃঃ ২৩। 

১৫. “আলকাত্রা বানাইবার প্রকরণ", তদেব, ভাদ্র ১৩৭৪ শকাব, 
পৃঃ ১৬৪। 

১৬, “অনুষ্ঠান-প্রকরণ”, “প্রাক্কত-ভূগোল”, পৃঃ ২। 
১৭. 7779 177/2758, ১৬ই জুলাই ১৮৮৯ । 

১৮. ভূমিকা, “প্রাকৃত-ভূগোল”, (তৃতীয় সংস্করণ ১৮৬১ )। 
১৯, “বিজ্ঞাপন? “শিল্লিক-দর্শন” € ১৮৬০ )১ পৃঃ ৫-৬। 

২০. বিজ্ঞাপন", “ব্যাকরণ-প্রবেশ” ( ১৮৬২ ), পৃঃ ৩.। 
২১, 77975777655, ১৬ ই জুলাই ১৮৮৯। 

২২. “ভূমিকা”, “পত্র কৌমুদী” (একাদশ সংস্করণ ১৯০৪ ), 

পৃঃ 1০/--1/০ | 
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২৩, দ্র, “পত্র কৌমুদী* পৃঃ ৯১৭ । 
দ্র, দীনবন্ধুমিজ-_“নীলদর্পণ”, দ্বিতীয় অহ্ব/দ্িতীয় গভর্ণস্ক। 

২৪, 4১72087০0১৫. 2227525 01212519 (১৮৬২ 07 

২৫. স্থুশীলকুমার দে--তুমিক”, ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত 
“ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী" ( ১৯৫৮ ), পৃঃ ।5। 

২৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাসাঁগর-_«বিজ্ঞাপন”, “সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত 

সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব”, “বিদ্যাসাগর গ্রস্থাবলী-__শিক্ষা ও বিবিধ” 
( রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ১৩৪৬ ), পৃঃ ৫৯৭। 

২৭, “বিবিধার্থ-সঙ্গ,হ” পত্রিকায় প্রথম তিন পর্বে প্রকাশিত সাহিত্য 
বিষয়ক প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ সমালোচনাগুলি রাজেন্দ্রলালের রচনা ব'লে 

বিশ্বাস করি। রাজেন্দ্রলালের সাহিত্যাদর্শ, রচনারীতি এবং অন্ঠান্ত 
আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে রচয়িতা সন্বন্ধে নিংসন্দেহ হওয়া যায়। 

চতুর্থ পর্ব ৩৮ খণ্ডে 'নৃতন গ্রন্থের সমালোচন”-এর ভূমিকায় 
রাঁজেন্দ্লাল জানিয়েছেন যে, অতংপর তার এক “বন্ধু” গ্রস্থসমাঁলোচনার 
দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, “তিনি পাঠকমগুলীর পরিচিত ব্যক্তি নহেন, 

ক্তরাং তীহাঁর প্রতি কাহার রুষ্ট হইবার উপাঁয় নাই; অথচ তাহার 

বিদ্যা, বুদ্ধি, সছ্িবেচনা সর্বতোভাবে অগ্রগণ্য । তিনি সাহিত্যালঙ্কার 
শাস্ত্রে সুপপ্ডিত, অতএব মাদৃশ অকিঞ্চিৎকরের বিবেচনাপেক্ষায় তাহার 

বিবেচনা পাঠকপক্ষে অধিকতর ফলদায়িনী হইবেক, সন্দেহ নাই।” 

চতুর্থ পর্ব থেকে গ্রন্থসমালোচনার দায়িত্ব ষিনি গ্রহণ করলেন, তার নাম 
অবশ্য জানি না, তবে তৃতীয় পর্ব পর্যস্ত রাজেন্দ্রলালই যে গ্রস্থসমালোচন। 

করতেন তা বোঝা যাঁয়। অন্যদিকে পরবতীকালেও 'নৃতন গ্রন্থের 
সমালোচন” বিভাগে রাঁজেন্দ্লালের শ্বপ্রণীত কিছু রচনা স্থান পেয়েছে, 

এ-জীতীয় অনুমানের অবকাশ আছে ; এবং অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা 
প্রবন্ধ গুলিও রাজেন্দ্রলালের রচনা । প্রসূঙ্গটি বিস্তারিতভাবে আলোচনার 

কারণ, কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয় প্রকাশিত “সমালোচনা-সংগ্রহ” গ্রন্থে 

“সম্পাদকের মন্তব্য অংশে অমরেন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন, “বিবিধার্থ-সঙ্গ হ” 

পত্রিকায় “এই সব সমালোচন! কে বা কাহারা লিখিতেন, তাহা! এখন 
১৭ 
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নিশ্চিতরূপে বল! স্থুকঠিন। তবে দেখিতে পাই, নাট্যকার মনোমোহন 
বন্থ যহাশয় ২৫শে জ্যোষ্ট, ১২৮০ সালে তাহার মধ্যস্থ-নামক সাগ্াহিক 
পত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, “মৃত বাবু কালীপগ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মুখে 
শুনিক্নাছিলাম, তিনিই বিবিধার্থ-সংগ্রহে ইহার ( সমালোচনার ) প্রথম 
পথ প্রদর্শন করেন।” এ কথা যদ্দি সত্য হয় তাহা হইলে কালীপ্রসন্নকেই 
বঙ্গ সাহিত্যের আদি সমালোচক বলিয়া নির্দেশ করিতে হইবে । 
আমরা অবশ্য এ কথায় অবিশ্বাস করিবার তেমন কোনও কারণ দেখি 

না।* (“সমীলোচনা-সংগ্রহ” ১৯৬২, পৃঃ1/০)| কিন্ত মনোমোহন বস্থর 
উক্তি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা৷ সম্ভব নয় । “বিবিধার্থ-সঙ্গ.হ” পত্রিকায় 

“কা. প্র. সি.” স্বাক্ষরিত একটিমাত্র গ্রন্থসমালোচন। প্রকাশিত হতে দেখি। 
(চতুর্থখণ্ড থেকে যিনি গ্রস্থসমালোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তিনি 

কালীপ্রসন্ন সিংহ নন, কারণ তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের “বিক্রোমোর্বশী 

নাটকটির উচ্ছৃসিত প্রশংসা ক'রে একটি সমালোচনা লেখেন )। ১৮৬০ 

্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহ “বিবিধার্থ-সঙ্গ,হ” পত্রিকার সম্পাদনাভার 
গ্রহণের পর অল্প যে-কিছুকাঁল পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল, সে-সময়ে 

তার পক্ষে গ্রস্থনমালোচনা কর] সভব। 

২৮. “গ্রাম্যগ্রস্থালয়', “বিবিধার্থ-সঙ্গ হ”, প্রথম পর্ব, ১ম সংখ্যা, 

পৃঃ ৬। 
২৯. “সাহিত্যবিবেক', তদেব, প্রথম পর্ব, ১১ সংখ্যা, পৃঃ ১৭১-৭২। 
৩*. শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধাস্ত কর্তৃক অনুবার্দিত বেণীসংহার 

নাটকের সমালোচন", তদেব, চতুর্থ পর্ব, ৪১৭গু, পৃঃ ১০০-০৬। 

৩১. “কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকের সমালোচন”, তদেব, তৃতীয় পর্য, 
৩৫ খণ্ড, পৃঃ ২৫৭-৫৮। 

৩২. “নুতন গ্রন্থের সমালোঁচন*, তদেব, চতুর্থ পর্ব, ৫৩খণ্ড, পৃঃ ১১৮। 

৩৩. 'নৃতন গ্রন্থের সমালোচন', তদেব, পঞ্চম পর্ব, ৫৮থণ্, পৃঃ 

২৩৪-৪০ । 

৩৪. “নূতন গ্রন্থের সমালোচন” তদেব, পঞ্চম পর্ব, ৬*খণ্ড, পৃঃ 
২৭৯-৮০ | 
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“চতুর্শিপদী কবিতা “রহ্ব-মন্ড', দ্বিতীয় গর্ব, ২১খ৩, 
পৃঃ ১৩৬। 

৩৬, 'দৃতন গ্রন্থের সমালোচন”, তদেব, তৃতীয় পর্ব, ৩৪খ৩ পৃঃ ১৬। 
৩৭, 'নৃতন গ্রন্থের সমালোচন', তদের, দ্বিতীয় পর্ব, ২১খ৩, 

পৃঃ ১৪০ 

৩৮. নৃতন গ্রন্থের মমালোচন” তদেব, পঞ্চম পর্ব, ৫৭৭৩) পৃঃ ১৪২ 
৩৯, 'নৃতন গ্রন্থের সমালোচণ”, “বিবিধার্থ-সঙ্গ'হ”, চতুর্থ পর্ব, 

৩৮৩, পৃঃ ৩৯। 

৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -জীবনস্থৃতি” (১৯৬২) পৃঃ ৬৩। 
৪১. ভূমিকা” “রহস্ত-মনর্ড” গ্রথম পর্ব, ১৭৩, পৃঃ ১-২। 

৪২. দ্র, মংস্বৃত তা! ও সাহিতাচর্চায় রাজেন্্লাল'। পৃঃ ২২৪-২৫। 
৪৩, 41 8016116 101 176 161061%1£ 07%1076% 50111100 

10115 1110 116 /077091015 0 17010 (১৮৭৭ ) পৃঃ ৩। 

৪৪. নির্মলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়-“রবীন্দরনাথ ও সারম্বত সমাজ, 

“বিশ্বভারতী পত্রিকা”, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০। 
৪৫. মন্নথনাথ ঘোষ--“জ্যোতিরিন্ত্রনাথ” (১৩৩৪), পৃঃ ১১২-১৪। 

৪৬. ব্রজেন্্নাথ বন্যোপাধ্যায়_“রজনীকান্ত ৩, সাহিত্য 
মাধক চরিতমালা-_৭ (১৩৬২), পৃঃ ২৭। 
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বু 
ি 
ডি 

| | | | | ] 
গোপাললাল ব্রজেন্দ্রলাল র্লাজেকজ্দ্রলাজ উপেন্দ্রলাল দেবেন্ত্রলাল ভবেন্্রলাল 
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রাজেজ্রলালের দেবনাগরী হস্তাক্ষর 

[27006221775 ০0 86 2:582660 9009) 217491) ০. 6, 

1850 খণ্ডে প্রকাশিত “০৮০ 01 21 [15501106020 08161 

রচনাটির কতকগুলি শব্দের পাঠাস্তর রাজেন্দ্রলাল তাঁর ব্যক্তিগত 
ফাইল কপিতে ম্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেন। নিম্নে মুদ্রিত পৃষ্ঠাটি তারই 

ফটোকপি । ] 
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রাজেজ্জলাল মিত্রের পত্রাবলী 

[ রাজেন্দ্রলালের লেখ! পত্র বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । 

রস্থপপ্ীতে তার তালিকা দিয়েছি। শঙ্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা 
অপ্রকাশিত পাঁচটি চিঠি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে এখানে 
মুত্রিত হলে! | কীটদষ্ট যে-অংশগুলি পড়া যায়নি, তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে 

রাখা হয়েছে । ] 
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পন্মিশিউ-৪ 

ক. “বিবিধার্থ-নঙ্গ+হ” পত্রিকার সূচীপত্র 

[ রাজেন্ত্রলাল সম্পার্দিত “বিবিধার্থ-সঙ্গ,হ” এবং “রহশ্য-সন্দর্ত” পত্রিকার কপি 
বর্তমানে দুপ্রাপ্য হওয়ায় তার হৃচীপত্র এখানে মুদ্রিত হচ্ছে। অধিকাংশ 
রচনায় লেখকের নাঁম নেই, সুতরাং রাঁজেন্্রলালের লেখা প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে 

নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তবে রাজেন্্লালের বিভিন্ন পুস্তকে যে-প্রবন্ধগুলি অস্তভূক্ত 

হয়েছে, সেগুলি ছুটি তারক! এবং অন্তান্ যে-প্রবন্বগুলি আভ্যন্তরীণ প্রমাণের 

সাহায্যে আমরা রাজেন্্লালের রচনা ব'লে গ্রহণ করেছি সেগুলি একটি 

তারক দ্বারা চিহ্নিত কর! হলো! | ] 

১ খণ্ড)১৭৭৩-৭৪ শকাব্দ । এক হাজার টাকার পা 

* অশোক রাজার উপাখ্যান ওয়াল্রস্ বা সিন্ধুঘোঁটক 
অশ্ববিতরণ কচ্ছদেশের বিবরণ 

আফগান বা পাঠান জাঁতি কবিরপ্ন রামগ্রসাদ সেন__ 
আফগান জাতীয় স্তীর্দিগের হ. মো. সে। 

অবস্থা! এবং বিবাহরীতি কণিকাসমুচ্গয় 
আরব দেশের বিবরণ কাজির বিচার 
আল্কাতরা বানাইবার প্রকরণ কাম্স্কাট্কা দেশের বিবরণ 

ইংরাজ নাবিকের সাহসিকতা কাস্সোয়ারি পক্ষী 
ইটালি দেশের দ্য কুষ্চিত-চূড় আরিকারি 
ইস্ট-ইতিয়া-কোম্পানি কেলং বাদুড় 
উত্তমের ধর্ম কৌতুককণা 
উদ্ভিজ্জ-মাহাত্ম্য প্রতি কটাক্ষ £ বেবৃক্ষ গণ্ডার 
উপাস বৃক্ষ গোবিননরায় ; শিখগুরু 

একশফ, পণ্ড গ্রাম্যগ্রস্থালয় 

এক চোক্ ভাল কি দুই চোক্ভাল  চামরি-গে! 



১২ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 

চীনদেশীয় জঙ্ক নামক সমুদ্র নৌকা 
জিব্রাশ্রেণীস্থ পশুর বিবরণ 

টোকন্ পক্ষিজাঁতির বিবরণ 
ডোকে৷ জাতির বিবরণ 

ঢাঁকাই বন্ধ 
তবে আমি ঘুমচ্ছি 
তিন্নিবেলি দেশীয় পল্লিগার 

তেগবাহাছুর ; শিখগুরু 

তেম্স নদী-তলের সুড় 

দুর্গন্ধ নকুল 
দেশভ্রমণ 

নাগাস্তক পক্ষী 

নানকের বৃত্তান্ত 

নেকড়িয়া বাঘ বিষয়ক- 

উদ্ভট বাকা 

নীড় 
নীলপ্রত্ততকরণের প্রথা 
নূতন জিলও দেশের বিবরণ 
পাঠক মহাঁশয়দিগকে নিবেদন 

পাঠান জাতি 

পানিপতের যুদ্ধ 
পৈতৃক দৃষ্টান্তের আলোক 
প্রজাপতি 

প্রাচীন পালি অক্ষর 
বাসর গৃহের কর্তব্য 

বোড়া সর্পের ইতিহাঁস- রা. চ. মি। 
ক বৌদ্ধদিগের মঠ 

ভীলজাতির বিবরণ 

* ভূমিকা 
ভৌত বিচার 

মন্ুষ্ের প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত 
মনৌয়র পক্ষিজাতির বিবরণ 
মন্দতিথি নক্ষত্রের শাস্তি- 

করণের উপায় 

যাক্রার উপসর্গ 

রন্ধন প্রথা 

** রাজপুত্র ইতিহাঁস 
ফরোচ এবং ডেস মংস্য 

* রাজা চন্দ্রগুপ্তের সংক্ষেপ 

বিবরণ 

লাহস! নগরীয়। স্ত্রীদিগের মুখবিন্যাস 
লামা ও আল্লাকা বস্ত্ 

শল্লকী 

ক শিখ ইতিহাঁস 

শিশ্তক 

শৌকেয় শ্রেণীস্থ পক্ষিগণের বিবরণ 

সতীত্ব 

সম্পত্তি শান্ত 

সরলের উপন্াঁস 

* সাহিত্য-বিবেক 

সিম্পধ্ির বিবরণ 

স্থষ্টির সমন্বয় 

সৌহগ্ছের পথ্য 
হরগোবিন্দ ; শিখগুরু 

হররায়; শিখগুর 

হরেক; শিখগুরু 
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হাঁপি বাজ 
হোঁমাপক্ষির বিবরণ 

২ পর্ব, ১৭৭৪-৭৫ শকাব। 

অভিজ্ঞান স্ুকুস্তল-নামক 
নাটকের সজ্মেপ বিবরণ 

অহিফেন প্রস্ততকরণের প্রথা 

অশ্বখবৃক্ষ 

আরব-লোঁকদ্বার পারখ্যদেশের পরাজয় 

* আজ তেকীয় নরবলি 

আগ্নেয়গিরি 

ইয়াংংসিউ নগর 

* ইলোরার গুহা 
* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত সংস্কৃত 

ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র 

বিষয়ক প্রস্তাবের সমালোচনা 

উট 
কলিকাতার সম্মুখস্থিতা ভাগীরঘধীর 

তটসন্দর্শন 

কণিকানমুচ্চয় 

* কাশ্মীর দেশের ইতিহাঁস 
কাশীর ইতিহাস 

কাদ্বরী গ্রন্থের সারসঙ্গ.হ 

কাণপুর 
কিয়াজ জাতীয় উদ্ধাহরীতি 

কুমতীর 

কৌতুককণা 
গঙ্গার উৎপত্তি 

গঙ্গাবতরণের সেতু 

* গার্স্থ্য-বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহের 
সমালোচন 

[ ১. হরচন্ত্র দত্তের “লর্ড ক্লাইবের 
চরিত্র” ; ২. ডঃ রুয়ের-এর 

“উয়িলিয়ম সেক্সপিয়রের নাটক 

হইতে সঙ্গ হীত গল্প”) ৩. 

রেভারেওড লঙ সম্কলিত “সংবাদসার” । 
৪. হরীশচন্দ্র তর্কালঙ্কার 

সঙ্কলিত “রাজা প্রতাপাদিত্য 

চবিত্র” ] 

জয়পুর-রাজ্যের বিবরণ 

ঠগদিগের বিবরণ 

ডিবিকদরু বা নিষিদ্ধ ফল 

দয়ার মাহাত্ম্য-_নবীনকৃষ্ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 

দিন্পী নগরের বৃত্তান্ত 
ক* দেশভেদে অস্ত্যে্টিক্রিয়ার ভেদ 

দৃটন্তবিন্দু 
নীতিরেণু 

পাটন! নগরীর বিবরণ 
পাঠানদিগের চরিত্র 

পাছুকাকার গণকের উপন্তাস 

পারশ্যর্দেশের বিবরণ 

প্রতাপাদিত্য চরিত্র 

গ্রবোধচন্দ্রো্টয়ের মর্ষ 
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্রয়াগ 
+*% প্রাকৃত ভূগোল 

বরাহ ম্বগয়া 
বঙ্গভাষান্বাদক সমাজের মাপিক 

কার্ষের বিবরণ 

বাইসন বা মাঁকিন মহিষ 
বিড়ালাদি পপর বিবরণ 

* বিবিধার্ঘ-সঙ্গহোপযোগি বিষয়ের 

নিপণ 

বেণ ও পৃথু নূপতি 

যার সৃগয়া 
ক্রুটস্-_-অ. লা. দ। 
ব্হ্মদেশীয় মহাত্া বিশেষের বিবরণ 

যা. ক. সি। 

ভূমিকম্প 

* ভূমিকা 
ভোজরাজার বিবরণ 

অধুপ্রদর্শক পক্ষী 

ক মেষতুক্ 

রত্বাবলী নাটিকার সজ্েপ ইতিহাস 
** রাজপুত্র ইতিহাঁস 
রেশম প্রস্ততকরণের প্রথা 

লঙ্কা! ছ্বীপ 

শকুনির বন্ধু কে? 
শাল প্রস্ততকরণের প্রথা 

* শিখ ইতিহাস 

শৃকর সংহারের প্রাচীন প্রথা 
* সওয়াই জয়সিংহের চরিত্র 

সালসেট্ হীপ 

স্থবিচক্ষণ উদাসীন 
ত্বর্কার 

হরিঘারের মেলা 

হস্তি ধরিবার প্রথা 
হাইদর আলি-_যাঁ, ক, সি। 

৩ পর্ব, ১৩৭৫-৭৬ শকাব। 

অন্রাধাপুরের ইতিহাঁস 
অফরিক! দেশের টাকা 
ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ. অর্থাৎ 

তাড়িতবার্তাবহ যন্ত্র 

উড্ডীয়মান মৎস্য 

* উড়িষ্যার রাজাবলী 
*ঞ্ উত্স ও নদীর বিবরণ 

উত্ভিজ্জের চৈতন্য উষ্ণতা প্রভৃতি 
আশ্চর্য ধর্ম 

«* উত্কলদদেশের বিবরণ 

এই এই পশু 
কম্পজনক বাইন মৎস্য 

কনুরী স্বগ 
কায়িক সৌন্দর্য বিষয়ে জাতিভেদে 

মতভেদ 

কাঠবিড়াল 
কাতলা-মৎস্য 

কাণ্ডেন গ্রে সাহেবের ভ্রমণবৃত্তান্ত 

কার্প বা বিলাতি রোহিত মংশ্য 

কুকি জাতির বিবরণ 
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ক কুলীনকুলসর্বস্ নাটকের সমালোচন 

কেপরকেলী পক্ষী 

কৌতুককণা 
কৌতুকাবহ আপদ 

কৃত্রিম মুক্তা 
গলিবরের ভ্রমণবৃত্তাস্ত--রা. না. বি। 

গোলেম্তান নামক নীতিশাস্ত্রের প্রসঙ্গ 

রা. না. বি। 

জিরাফা পশুর বিবরণ 

জৈত্রী ও জায়ফল 
টামিগান পক্ষি 

টেপর পণ্ড 

ট্রৌট মৎস্য 
ডেবিড হেয়ার সাহেবের গুণবর্ণন-_ 

শ্ীপতি মুখোপাধ্যায় । 
তমলুকের কুঠিতে লবণ প্রত্ততকরণের 

প্রথা 

তিব্বতদেশীয় মন্থয্দিগের আচার- 

ব্যবহার 

থিওডোশস ও কন্ষ্রান্শিয়া 

** দেশভেদে উত্ভিজ্জ-ভেদ 

** দেশভেদে জীবভেদ 
** দেশীয় প্রাকৃত সৌষ্ঠব 

দৃষ্টান্ত বিন্দু 
নীতিমুক্তাবলি-__আ. ন. ঠা. 

( পাথুরিয়াঘাটা! )। 
মুটুকা জাতির বিবরণ 

* নৃতনগ্রস্থের সমালোচন 

[ ৯. শ্তামাচরণ শর্মার “বাঙ্গালা 
ব্যাকরণ” ; ২. বর্ধমানরাজ 

প্রচারিত “মহাভারত”; ৩. 

“পতিত্রতোপাখ্যান”$ ৪. 

রাখালদাস হালদারের “শ্রীরামচন্ত্রের 

জীবনচরিত্র” ; ৫. আনন্দচন্ত্র 

বেদাস্তবাগীশের “মহ্থসংহিতা”। 
৬, “মাসিক পত্রিকা” ] 

নৃরজাহানের বৃত্তান্ত 

পতিয়ালার ইতিহাস 
*ঞ্পারদ 

* পারসীজাতির বিবরণ 

পুরণ পাঠ 

প্রশ্নোত্বরাষ্টক 

ভরতপুরের ইতিহাস 
ভারতচন্ত্র রায়--ইরিমোহন সেনগুপ্ত । 

বলি ও জবদ্বীপে হিন্দুধর্ম প্রচারের 

বিষয় 

** বায়ুর বিবরণ 

* বারাণসীর ঘাটবিবরণ 

বিজয়নগরের ইতিহাস 
বিবাহ-বিষয়ক এতদ্দেশীয় কুপ্রথা 

বুদেলাদিগের ক্বিরণ 

**বৃঠির বিবরণ 

মৌগলজাতির বিবরণ 

মোল্লাজীর পাঠশালা 
মোহম্মদের মত বিবরণ-_রা. না. বি। 

মোহম্মদের জীবন চরিত--রাঁ, না.বি। 
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রণজীৎ লিংহের জীবন বৃত্তান্ত 
** রাজপুত্র ইতিহাস 
রাজশয্যায় শয়নের ফল 

রুষিয় রাঁজ্যের ইতিহাস 
রোহিলাদিগের ইতিহাস 

লৌহ 
শিখজাতিদ্দিগের শ্বাধীনতাবস্থার 

বৃত্তাস্ত 

শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার অঙ্কুলে 

দশহিতৈষি মহাঁশয়দিগের সমীপে 

আবেদন 

শিল্পশীস্ত্রের উপক্রমণিকা-_ন. চ. মু। 
**শোরা প্রস্তত-করণের প্রথা 

সঙ্গীত মর্ম 

সর্পের বিবরণ 

সাগবিচ দ্বীপ 

সিন্ুদেশীয়দিগের উপাখ্যান 
সিয়া-গোষ 

স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদ 

স্বর্ণের ভারতবর্ষায় খনি 

হরবংশের উৎপত্তি 

হস্তির বিবরণ 

হাইদর আলী-_দে. না, ঠা. 
( পাথুরিয়াঘাটা )। 

*্হিম বিবরণ 

*ঞক+্হদের বিবরণ 

৪ পর্ব, ১৭৮৯ শকান্ঘ। 

অণ্ডের বিবরণ 

অস্ত্েলিয় হ্ীপের আদিমবাসীদিগের 

বিবরণ 

অঙ্গ-বিন্যাস 

আইবেক্স অর্থাৎ পার্বত্য ছাঁগ 
ইতিহাসাদির পাঃমাহাত্ময-_রাঃ. বি.। 

এছ্ুইম-জাতির বৃত্বাস্ত 
কণৌজ ব্রাহ্মণ 

কর 
কাণ্ডেন গ্রে সাহেবের দেশ পর্যটন 

সম্বন্ধীয় যাতনা-ভোগের বিবরণ 

কোরা হঠেনটট্ জাতির বিবরণ 

কষ্ণকুমারীর ইতিহাঁস-_ সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। 

কোপান-নগরের ধ্বংসাবশেষ 

কাফরী টাকীন পণ্ড 
কণিকাসমুচ্চয় 

কলম্বসের জীবনবৃত্তাস্ত-_ম. না. স্তা। 
গন্ধব্রব্য-_ম. মু। 

গ্রাণাডা-নগরের সিংহপ্রাসাদ 

জ্ঞানশিক্ষার বিষয়- সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

চৌরাশি 

* * ছাট বানাইবার ধারা 
জয়ম্তনত 

জিপ-সী-_যা. ক. সি। 

টুপীজাতির বিবরণ 
টাপু সুলতানের জীবনবৃত্তান্ত 
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তিমুরসাহের জীবনচরিত্র 

তুষারে বিহার 
দেশভেদে নমস্কারভেদ-_যা. কৃ. সি। 

দীর্ঘদস্ত তিমি বা নর্বাল 

ধূমকেতু 
নিশ্বাস 

নিশ্বাসের হাসবৃদ্ধি 

নগরমধ্যে রজনীসভোগ 

নৃতনগ্রস্থের সমালোচন 

[ ১. মধুস্থদন মুখোপাধ্যায়ের 
“হংসরূপি রাঁজপুত্রের বিষয়”, 
“পুত্রশোকাতুরা মাতা” ; 
* ২. রামনারায়ণ বিদ্ারাত্বের “অদ্ভুত 
ইতিহাস” ; ৩. আনন্দচন্দর 

বেদীস্তবাগীশের “বৃহৎকথা” ; 

৪. কাঁলীপ্রসন্ন সিংহের 
“বিক্রমোর্বশী” ; 

৫. তারকচন্দ্র চুড়ামণির 

“রত্বাবলী” ১ 

শ. ভারতচন্দ্র শিরোমণির 

“বিষ্ণাদিশতক” ) ৮. দ্বারকানাথ 

রায়ের “ক্্রীশিক্ষাবিধান” 

( কা. প্র. সি )) 

৯. তারানাথ তর্কবাচস্পতির 

“শবাথরতু” “বাক্যমরী”, 

“মহাঁবীরচরিত”,“ধনগ্রয়বিজয়নীটক” 3 

যছুগোপাল চট্রোপাধ্যায়ের 

“পল! চিত্তচাঁপল্যনাটক” ] 
পরি--২ 

নীলগিরির তত্রত্য টোডাজাতির বিবরণ 

নিশি পাঁওন 

পাইসা! নগরীর তির্যক স্তন্ত 
ফু্যুজীয় জাঁতির বিবরণ 

বাঁবরসাহের জীবনচরিজ্র 
** বাতি বানাইবার প্রকরণ 

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জীবনাশার বৃদ্ধি-- 
মথুরানাথ তর্করত্ব। 

বেরন্ মঞ্চ সনের অদ্ভুত ভ্রমণবৃত্তাস্ত__ 

রা. না. বি। 

বিকৃটোরিয়। পদ্ম 

বেণীসংহার নাটকের সমালোচনা 

* ভূমিকা 
ভূতত্ব দর্শন 

ভৌতিক ব্যাপার 

ভারতবর্ষের লোকসঙ্খ্যা 

মিশর-দ্বেশীয় পিরামিড 

মুক্তা 

মুদ্রা ও বস্ত্রের বিনিময় 

মহাবীর ঘা. কু. সি। 

মেহ্থুরা পক্ষী 
মির্জার স্বপ্ন বৃত্তাস্ত-_রা. ষ. চ। 

যাবাদীপের বিবরণ 

রণজীৎ সিংহ-_ন. ক. ম। 

রুশীয় দেশের রাজা 

** রাঁজপুত্রদিগের ইতিহাস 
* শিবাজীর চরিল্র 

শুএপিংশিনের বিবাহোষ্ঠোগ 
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শীক্ষেত্রের বিবরণ 
শাশক 

শীক্যমুনির জীবনবৃত্তাস্ত-_ 

যা কু সি। 

সিয়াম দেশীয় ভ্ত্রী সেনা 
*৬ সাবান বানাইবার প্রকরণ 
হাইবাকস 
হুমাউন পাদশাহের জীবনচরিত-- 

হ্ঃ। 

৫ পর্ব, ১৭৭৯-৮০ কাব । 

* অজস্ত! নগরের গুহা 

আল্প, পর্বতে পরিভ্রমণ 

আপসঙ্গলিপ্দা 

উইল্বফেণর্স জলপ্রপাত 
উত্তর আমেরিকার আদিমবাসিদেগের 

বিবরণ 

ওয়েলি'টন-_মহেশচন্ত্র বসু । 

কায়রো নগরীর সমাধি মন্দির 

কয়লা, পাথুরিয়া 

কঙফুসে- ন. চ. মু। 

কণিকা সমুচ্চয়্ 

কিস্কাজৌ পণ্ড 
কুকের জীবনবৃত্তান্ত__ম. না. তর্করত্ব। 

কোচবেহারের বৃত্তাতস্ত-_ব. চা. সি। 

ক্রাকৌ নগর সন্নিহিত লবণখনি 
* কৃষি-গ্রবৃত্তি, জলসিঞ্চনোপায় 

গাঁজ। চরশ ইত্যাদি মাদক ভ্রব্য 
গ্রীকজাতীয়া ললনাঁদিগের বেশতৃষা 

চণ্ডালজাতি 

চরশ 

* চর্ম পুরস্কারকরণের প্রথা 

চীন দেশের কষক--ব. টা. সি। 

ক * চীনী বানাইবার প্রকরণ 

জলসিঞ্চন 

জাহাগীর পাদশাহের জীবনবৃত্বাস্ত 

ভোসে বা অশ্বপাদ-বিমার্ন পার্বণ 

তামাক 

দাপ-ব্যবসায় 
ধর্মশীলের উপাখ্যান 

ধূলী বৃ 
নকুলাদি পশুর বিবরণ 

নৃতন পুশুকের নামাঁবলী 

| ১. মধুস্দন মুখোপাধ্যায়ের 

“স্থশীলার উপাখ্যান” ; ২. রামগতি 

হ্যায়রত্বের “বস্তবিচার” ১ ৩. ভূদেব 

মুখোপাধ্যায়ের “পুরাবৃত্তসার” ] 

নৃতন পুস্তকের সমালোচন 

[১ টেকঠাদ ঠাকুরের “আলালের ঘরের 
দুলাল” ; ২. “সরল ব্যাকরণ” ১ ৩. 

বিহারীলাল চক্রবতার 

“হবপ্রদর্শন” ১ ৪. “ছুরাকাজ্কের 

বুথ! ভ্রমণ” ) ৫. রাজকৃষ্ঃ 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের “টেলিমেকস* ; 

৬. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 



“পদ্মিনী উপাখ্যান” নী, নীলঘণি 

বসাকের “ভারতবর্ষায় ইতিহাস” ) 
৮. গ্রেমঠাদ তর্কবাগীশের 

“সপ্ুশতীসার-নামক দেবমাহাত্ম্য” , 

৯ মাইকেল মধুহ্দূন দত্তের 
“শমিষ্ট1” “একেই কি বলে 

সভ্যতা ? | 

পঞ্চতন্ত্র ও ঈশপের গল্প 

পাটাগোনিয়া-দেশীয়দের বৃতান্ত 

পাণেল সাঁহেবকৃত ধীরতা-বিষয়ক 

বূপক-__মহেশচন্দ্র বন্ু। 

পাথুরিয়া কয়লার খনি 

পেস্গুইন পক্ষী 
প্রাচীন রোমকদিগের মধ্যে পশ্তশিক্ষা 

* বজভাষার উৎপত্তি 

ব্সর 
বন্যকপোত- যোগীন্ত্রনারায়ণ রায়। 

বহুজঠর অন্ুকীট 

বিজয়পুরের বৃতাস্ত 
বিনিস নগরীর বৃত্তাস্ত 

বিবেক বিষয়ক রূপক প্রবন্ধ 

বেরণ মঞ্চলনের ভ্রমপরতাস্ত-_ 
রা. না, বি। 

* বর্ণমালা, ভারতবর্ষায় 

বিশ্বামিত্র খষির জীবনচরিত্র 

ভবভূতির জীবনচরিজ্র-কা' প্র. রা. । 

*তৃমিকা 
অক্কানগরের বৃত্তাস্ত 

মাওুকেয় বর্গ 

মাদক জুব্য 

* মারবাড় প্রদেশের বৃত্ত 
মালবিকাগ্রিমিত্র নাটক-_ 

তা, চুড়ামণি। 
মিসর দেশের বিবরণ 

মুরশিদাবাদের বর্তমান নবাববংশের 

বিবরণ 

* রড়াবলী নাটকের সমালোচন 

রাজশাহী জেলার ও নাটোর 
রাজবংশের বিবরণ 

* * রাজপুত্র ইতিহাস 

রামুসি জাতির বিবরণ-কা. প্র. রা. । 

রোমকদিগের রঙ্গাঙ্গণ 

লবণখনি 

সংবংসরের অন্তরিক্ষ অদ্ভুত ঘটনা. 
নবীনচন্তর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সমর বেগমের উপাখ্যান 

স্থলিওট্ জাতির বিবরণ 

স্পিংবংক বা উল্লম্ফক্ হরিণ 

* * শিবজীর চরিত্র 

হিপপটেমস পঞ্ড 

হুমাউন বাদশাহের বৃত্তান্ত 
হুপো বা হোদ্হোদ্ পক্ষী 

হৈদরাবাদ 



২০ রাজেন্দ্রলাল মিজ্ঞ 

৬ পর্ব, ১৭৮১ শকাব। 

আওরঙ্গজেব বাদশাহর চরিস্ত 

আকবর শাহ 
অশ্ব 

অস্থ্যাধারদেহ জীবদিগের বিবরণ 
আন্দামান দ্বীপ সংহতি ও 

তন্গিবাসিগণের বৃত্তান্ত 
আমরা কেন ভোজন করি? 

আমর] কি প্রকারে শ্রবণ করি? 

আশ্চর্য-পদীর্থালয় ও পশুপাঁলিকা 

ওয়ালাকিয়া ও মোল্ডভেবিয়া দেশ 

কাইপস্ জন্ত 
কপোতগণের বিবরণ 

কাফরী জাতির বিবরণ 

কুকুর 
কোরাণাজাঁতির বিবরণ 

কৃতবিদ্যযুবকগণের সাংসারিক কষ্ট ও 
মনের অস্থখ 

গদ্ধকাচল 

গবাদি শ্রেণীর বিবরণ 

জাপান ও জাপানীদিগের বৃত্তান্ত 
জীব সঙ্ঘের বর্গাদি ভেদ নিরূপণ 
তরপদি জীবদদিগের সাধারণ বিবরণ 

তাতার জাতির বিবরণ 

তিলোত্মাসম্ভব কাব্য 

তুর্ক জাতির বিবরণ 
তুষার ত্বীপ ও তুষার গিরি 
দিপূরোদস্তী 

ৃষ্টাস্ত সমৃচ্চয় 
নাদিরশাহের জীবনবৃত্তান্ত 

নারদের মায়াদর্শন 
নৃতন গ্রন্থের সমালোচন 

পিতৃভক্তির অসাধারণ উদাহরণ 

পৃর্বীরাজের বৃতাস্ত 
বাসবদত্তার আখ্যানভাগ 

বেবিলন রাজ্য 
বিশ্বামিত্রের জীবনচরিত 

ভারতবর্ষে মোগল রাজ্যের অত্যয় 

*ভৃমিকা 

মঙ্গোপার্কের জীবনবৃত্তাস্ত 

মরীচিকা 

মাগনাকার্ট৷ সনন্দপত্র 
মারোনাইট এবং ড্রস নামক ধর্ম 

সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত 
মালবিকা গ্রিমিত্র নাটক 
মেজিলনের জীবনবৃত্তান্ত 

মধুমক্ষিক! 

রসায়ন-বিদ্যাসার 

* * রাজপুত্র ইতিহাঁস 
লাইটহৌস ব! আলোবকস্তস্ত 
লিমুর পণ্ড 

লৌহ পথ 
* * শিবজীর জীবনবৃত্াস্ত 

সর্প গরল 

স্র্য 

হরিণার্দি জীবদ্দিগের বিবরণ 



খ. “রছত্য-লন্দর্ভ” পত্রিকার সূচীপত্র 

১ম পর্ব, ১৯১৯ সংবৎ। 

অদ্ভুত অলঙ্কার 
অপূর্ব বামন 

অপূর্ব ভূতের গল্প 

অবৈধ নিষ্ঠা 
অযোধ্যার ভূতপূর্ব রাজবংশ 

অরণ্যকাহিনী 

অষ্ট্রেলীয় মনুস্ 
আইসল্যাণ্ডের বিবরণ 

আমর! কি প্রকারে দেখিতে পাই? 
* আর্ধভাষা 

* উৎকল বর্ণন 

কপট কেশ 

কলিকাতা! হইতে মণিরামপুর পর্যস্ত 
ভাগীরথীর তটসন্দর্শন 

কম্তুরিকা 

কাঞ্চে শবের বুৎ্পত্তি 

কুলদীপ সিংহ 
কৃষি-বিষয়-প্রদর্শন 
ক্ষুধা কি? 

গ্রীন্লত্ের বৃত্তান্ত 

ঘর্ষকপদী পক্ষীদ্দিগের বিবরণ 

চীনের ভোজবাজী 
চোরপধশশৎ এবং চোঁর কবি 

ছচুন্দরী 
ট্রোগন পক্ষী 

তুরুক্ষ দেশীয় কাওয়ার আড্ডা 
নদী ও কালের সমতা 
* নবীন-তপন্থিনী নাটক 
* নৃতন গ্রন্থের সমালোচন 

[ ১. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“কর্মদেবী” ) ২. গিরীশচন্তর 

মজুমদারের “ন্বভাবাদর্শন” ) ৩, 
গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

“চিত্ত সন্তোধিনী” ; ৪. দ্বারকানাথ 

রায়ের “প্রকৃত সুখ” ; ৫, 

মধুস্দূন মুখোপাধ্যায়ের 
“জাপান” 

হ্জীল্ডের বিবরণ 

নৈষধ চরিত 

পদ্ন 

পলিনেশিয়া বৃত্তান্ত 

পারন্যদেশীয় স্ত্রীদিগের রীতি ও নীতি 

পুণ্যপুঞ্ধের পরিভ্রমণ 

প্রশস্তিপ্রথা 

বহুরূপা 

ঝমিয়ান নগরের বুদ্ধমূতি 
বিজয়বল্লভ 

বিলাতি ঠক 

++ বেশ 

বৈদেশিকের কি মনে হয়? 

ভারতচন্ত্রের সংস্কৃতে বুৎপত্তি 



২২ রাজেনরলাল মিত্র 

*ভাষাবিজ্ঞান 

ভূমণ্ডলের প্রজ! সঙ্থ্যা 

গভৃমিকা 
মস্তি 

রণপোত 

রবর বা কাউচুক 

শহ্কর-তরল 

শ্লোথ পঞ্ড 

সিংহের বিচার 

স্থবিখ্যাত সিসন্ত্রিস রাঁজা 
হিন্দু যহিলাগণের হীনাবস্থা 

( সমালোচনা ) 

হীরক 

২ পর্ব, ১৯২১ সংবৎ। 

অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপার 

অযোধ্যায় মুদলমানদিগের রাজ্যের 

বিবরণ 

অশ্বখবৃক্ষের রোদন 

অন্ত্রেলীয় গোবরধেপড়া পক্ষী 
আতর ও গোলাপ 

আমরা কেন পান খাই? 
* আলার রাজ্য 

উজ্জয়িনী নগরী 

উদ্ভট কবিতা সঙ্গ হ 

উদ্ভট শ্লোক 

উপেন্দ্র-ভঙ্ত 

খাতু দর্পণ 

ওসিলট্ পণ্ড 

কবচ 

কবিতাবলী 
* & কাচের বাসন 

কোকিলদূত 
খোন্দদিগের নরবলি 

গোয়ানা প্রদেশ 

% * গেলাস চিত্রিত করিবার প্রকরণ 

* * গেলাস বানাইবার প্রক্রিয়। 

গৃহসংস্কার 
গ্রাম্যসভ। 

চতুর্দশপদদী কবিতা1-__মাইকেল 
মধুস্দন দত্ত 

চিগগা কীট 

চিঞ্চিল৷ জীব 

চীনী শৰের ব্যুৎপত্তি 

ছনা* কুহম 

* জয়পুর রাঁজ্যের বৃতাস্ত 

টাপোয়া পণ্ড 

ঠাঁকুরদাদার বাল্যদশা 

ডাইনোথীরিয়ম 

তামাক ও হুকাঁর পর্যায় 

তুলস্ক দেশীয় ভূপাল 

দম্পতী ন্মেহ 

দরিয়াম্ী নারিকেল 

দীনরুষণ দাস 

* দুর্গেশনন্দিনী (সমালোচনা ) 



যৌলপুর 
নাগপুরের বৃত্তান্ত 

নিগর্ভপরিশ্রমী জীব 

ক* নৃতন গ্রন্থের সমালোচন 

[ ১. তৃবনমোহন রায় চৌধুরীর 
“ছন্দঃ কুন্ুম* £ ২. গোপালচন্তর 

বন্দ্যোপাধ্যাঁয়ের “শিক্ষাদান 

সন্বেত” ; ৩. টেকঠাদ ঠাকুরের 

“যংকিঞ্চি” ) ৪ দীনদয়াঁল 

প্রামাণিকের “পগ্ঠমাল।” ; ৪. 

লালমোহন ভট্টাচার্যের 

“কাব্যশির্ণয়” ; ৫ গণেশচন্জ্র 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের “খতুদর্পণ” ] 

নৃত্য 

নাটনের বাল্যাবস্থ। 
পছ্যমাল। 

পম্পেয়াই 

পান 

পুণ্যপুগঞ্জের পরিভ্রমণ 

প্রিয় পত্রী, পুত্র আর স্ুহৃৎ স্বজন 
ভূষণ নিরূপণ 

ভেলশা শব্ের ব্যুৎপত্তি 

ভোদড় 
ভৌতিক ব্য।পার 

* বূদী রাজ্য 

বেদে 

বেহুল! নদী 

* মাড়বার রাজ্য 

মান্না বৃক্ষ 

যৎকিঞ্চিৎ 
রেকণ পশ্ত 
শিক্ষাদান 

সন্বর হদ 

সালাদীন 

* সিদ্ধিয়ার রাজ্য 

স্থখছুঃখের বিচিত্র ইতিহাস 

সুফীমত বা মুসলমানী ভক্তিমার্গ 
সৌন্দর্যের লক্ষণ 

শ্রোতম্বতী এবং শৈবলিনীর 

কথোপকথন 

সংস্কত কোঁকিলদৃত 

হুলকর রাজ্য 

৩ পর্ব, ১৯২২ সংবৎ 

অজয় গড় 

অপূর্ব নথ 

আগরা 

আদিম নরদম্পতীর প্রাতরুপাঁসন৷ 
আলফ্রেড 

ইটায়া 
করৌলী 

কর্ণাট 

কলিকাঁতার জনসঙ্থয। 

কানার৷ 

কোয়াটিমুণ্তী 



২৪. রাজেজুলাল মিত্র 

গুজরাটের ইতিহাস 

গ্রীকজাতির নিকট ভারতবর্ষায় 

সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী 

* গর্ভীয়ি দীপশলাকা 
চতুর্থ হেন্রীর রাজ্যপ্রাণ্ধি 

ক* চীনের রেশম 

জীবনের উপর বীমা 
তির্যক সভা 
নীতি গিরিসম্বট 

* নৃতন গ্রন্থের সমালোচনা 
[ ১. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 

“জয়াবতীর উপাখ্যান” 3 ২. 

দ্বারকানাথ বিদ্যাভুষণের 

“ভূষণসার ব্যাকরণ” ; ৩. 

দীনবন্ধু মিত্রের “বিয়ে পাগলা 

বুড়ো”; ৪ মাইকেল মধুস্দ্রন 
দত্তের “চতুর্শিপদী কবিতাবলী” ; 

৫. “নবগ্রবন্ধ মাসিক পত্রিকা”; 

৬. দীনবন্ধু মিত্রের “সধবার 
একাদশী” 3 ৭. রামনারায়ণ 

তর্করত্বের “বহুবিবাহ নাটক” 2৮. 

তারাকুমার চক্রবর্তীর “জীবন 
সবগতৃষ” ; ৯. ভারতচন্দ্র 

সরকারের “মদনভক্ম” ] 

পল্পরাগমণি 

পেশবা 

প্রথম হেনরী ও মভ 
ফছু'পী 

ফ্রোয়াসার্ট 

বামন 

বিজয় নগর 

* বিকানির 
* বিদ্যুৎ 

বুগদাদ নগর 

বুদেল খণ্ড 
বৃহদাকার কর্ম 
ভাঁসমান উদ্যান 

মুক্তা 
* যশলমীর রাজ্য 

রবট ক্রস 

রাঁজ্যাভিষেক 

রীধা! রাজ্য 

শিঙ্গাপুর 

শের ছটাক ও পোয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি 
শ্রেন মৃগয়া 

সঞ্চয় ভাঁগার 

সাদী 

সারল্মেন 
* সিরোহী রাজ্য 
* সেন রাজা্দিগের বংশাবলী 
স্বপ্লাবেশে দেশভ্রমণ 

সৌন্দর্য কাহাকে বলে ? 

হাইদরাবাদের ইতিহাস 
হাফেজ 



পরিশিষ্ট--৪ ২৫ 

৪ পর্ব ১৯২৩ সংবধ। 

অদ্ভূত বাজার 

অদ্ভুত সম্পর্ক 

অপূর্ব মরীচিকা 

আরব দ্বেশ--মনৌমোহিনী রায় । 
আরাকান 

আপটরিকৃষ্ 
আসফ উদ্দৌলা 
&* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 

উপক্রমণিকাঁর ইংরাজী অন্থবাদের 
সমালোঁচন। 

উইলিয়াম কেরীর জীবনবৃত্তান্ত 

উদ্বাহরীতি 
* এ'রাই আবার বড় লোক 

(সমালোচন। ) 

কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা 

কর্ণওয়ালিসের জীবনচরিত 

* কলম করিবার ধাঁরা 

%* কবি উপাখ্যান (সমালোচনা ) 
* কবি কল্পত্রম ( সমীলোচনা৷ ) 

* কবিতালহরী ( সমালোচন। ) 
* কাব্যমঞ্ররী ( সমালোচন। ) 

কোটারাজ্য 

* খগোল বিবরণ (সমালোচনা ) 

ক গণদপ্পণ ( সমালোচনা ) 
গন্ধক 

গুজরাটের ইতিহাস 

ঘণ্টা পক্ষী 
* চণ্ডকৌশিকম্ (সমালোচন! ) 

% চতুর্শপদী কবিতামাঁল! (সমালোচন) 
* চন্দ্রবিলাস নাটক ( সমালোচনা ) 

চন্দ্র 

চা 

* চিতৌৎকর্ষ বিধানম্ ( সমালোচন ) 
চীনদেশীয় কাগজের টাঁক৷ 
* চীনের ইতিহাঁস ( সমালোচনা ) 

* জানকীর বিলাপ গীতাভিনয় 

( সমালোচনা ) 
টক্করাজ্য 

ভূঙ্গরপুর 
* তত্ববিকাঁশিনী ( সমালোচনা ) 
* তত্বিদ্যা ( সমালে।চনা ) 

তাঞ্জোর রাজ্য 

ত্রিপুর। 

ত্রিবাক্কোড় 

* তুভিক্ষদমন নাটক ( সমালোচন! ) 

দৈববিষ্তা এবং এন্দ্রজালিক 

* ধর্মতত্ব দীপিকা, ছিতীয়ভাগ 

( সমালোঁচন! ) 

নান। ফর্ণাবিস 

* নীতিমালা ( সমালোচনা ) 

নেপাল 

পঞ্চতন্ত্ 

পদ্মপুষ্পের প্রতি--র, ল. ব.। 
পুরুষ প্রৃতির আদিম অবস্থা 



২৬ রাজেজ্লাল মিত্র 

প্লাটিনা ধাতু 
প্লেতার যত 

ফিলিপ ফ্রান্সিসের জীবনবৃত্বাস্ত 
ফ্রামিঙ্গে। ব্রদ্মহংস 

বর্ণশিক্ষা 

বাকুনগরস্থ চিরপ্রদীপ্ত হুতাসন 

* বাদিবিবাদি ভঞ্জনং ( সমালোচনা ) 
বালাজী পণ্ডিত 

* বুঝলে কিনা ( সমালোচনা ) 
* বোম্বাই 
ভয়াবহ কীট 
কচ ভীষণ বঝঞ্ধ। (সমালোচন। ) 

* ভুবনেশ্বর নগর 

ভূপাল রাজ্য 
মৎস ব্যবসায়ের মাহাত্ম্য 

মথুরা নগরী 
মুনুষ্তের আদিম অবয়ব 

* মন্ুপংহিতা৷ ( সমালোচনা ) 

মন্বোজস্বে 

মলবার রাজ্য 

মারকুইস অফ কর্ণওয়ালিস 

মিলে বা বিষদস্ত ছারপোকা 

মেরিণো৷ মেষের লোম 

*রামাভিষেক নাটক ( সমালোচনা ) 

* সংযুক্ত স্বয়ঘর নাটক (সমালোচনা ) 

সম্ভলপুরস্থ হীরকের খনি 
সারাসেন 

সিকন্দরা 

% সুশীলা বীরসিংহ ( সমাঁলোচন! ) 

সঁউতী বাই 
হেস্টিংস সাহেবের জীবনচরিত 

* ক্ষে্রতত্ব (সমালোচনা ) 

৫ পর্ব ১৯২৭ সংবৎ। 

অপোজম 

ক* অমর সিংহ 

আন্দামানবাসী 
আঁলমেও 

ইম্পে, স্যর এলাইজা 

ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর কার্ধীলয় 
* উপানং 

উদ্ভিজ্জের চেতনা ও অঙ্গসঞ্চালন 

উদ্ভিজ্জের কাঁয়িক সৌষ্টব 

কচ্ছদেশীয় মনুষ্য 

খমসীন 

গগনভেড় 
গড় রাজ্য ও রানী ছুর্গাবতী 
চন্দরমগ্ডল 

চৈতসিংহের বিদ্রোহ 

ঝড়বৃষ্টির পূর্বলক্ষণ 
তাঁমাকের বিপদ 
তার ও জরির পুরাবৃত্ত 

তাসোর জীবনচরিত 

তুগলকাবাদ ও তৎসংস্থাপক 

দোদে। 



“সঙ্গীতসারঃ” ; ১২. রাজকুষ 

মুখোপাধ্যায়ের “মিভবিলাপ” ॥ 

যৌবনো্যান” ১১৩, বঙ্কিমচন্দ্র 

পরিশিষ্ট--৪ ২৭ 

দ্বারকা প্লেতোর জীবনবৃত্তান্ত 
নলচাঁলা বিড়াল 
নীলগাও বিষুর ধ্যানের কৌতুকাবহ অর্থ 
% নৃতন গ্রন্থের সমাঁলোচন বিদ্রপকারী পক্ষী 
[ ১. কষ্ণকিশোর বন্যোপাধায়ের  বুটধারি বিড়াল 
“কবিতা কুস্থ্মাঁঞ্লি” ; বৃষ্টি বৈদ্য 

২. হেমচন্ত্র ভট্টীচার্ষের ভন্ুক স্থন্দরী 
“কিরাতাজুনীয়” ) তত 

৩. কালী প্রসন্ন রায়েরচরিতমঞ্জরী”; * মিবার রাজ্যের পতন 
৪. প্রতাপচন্ত্র ঘোষের “বঙ্গাধিপ যুগান্তরীয় প্রাণী 

পরাজয়” ) ৫. চন্দরকাস্ত তর্কালস্কারের যুগাস্তরীয় অভভুদজন্ত 
“প্রবোধশতক” ; ৬ জ্গচ্ছন্দ্ * * রাজপুত্র ইতিহাঁস 
মজুমদারের নীতিগর্ভপ্রস্থতিপ্রসঙ্গ”্; রামপুর রাজ্য 

৭. মীর মসাঁরক হোসেনেররত্ববতী”; সিসিরোর জীবনচরিত 

৮, মহেশচন্দ্র শর্মার “নিবাতিকবচ-বধ” $ স্থ্্য 
৯, তারাচরণ তর্করত্বের “শূঙ্গার সূর্য দেউল 

রত্বীকর” ; ১০, হরিমোহন সমুদ্র ও তাহার ধর্ম 

মুখোপাধ্যায়ের “কবিচরিত” ; সেউতি বাঈ 
১১ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর হেস্টিংসের জীবনচরিত 

৬ পর্ব ১৯২৮ সংবহ। 

চট্টোপাধ্যায়ের “মুণালিনী” ; ১৪. অদ্ভুত উদ্ধাহ নিয়ম 
হরিমোহন গুপ্তের “শকুত্তলা” ১ ১৫, অদ্ভুত খাদ্য 

কাস্ডিচন্ত্র ভট্রাচার্ষের “উড়িয়া স্বতন্ত্র অদ্ভূত বাদীভূমি 
ভাষা নয়” ; ১৬. বিহারীলাল অদ্ভূত কাঠাল 
চক্রবর্তীর “বঙ্গহন্দরী” ] আমার স্ত্রী ও সম্পত্তি প্রা্ধি 

পতুয় জাতি উত্তট বাক্য 



২৮ রাজেন্জলাল মিশ্ত 

দও বিড়াল ্রশ্তরাশী মন 

%* নৃতন গ্রন্থের পমালোচন & প্রাচীন অস্ত্যিক্রিয়া 

[ ১, দুর্াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্লেতোর জীবনচরিত 

্ীমন্ভীগবত” ) ২. জগন্মোহনা.. বঙদেশীয় রাজকুমার বিজয় সিংহ 
তর্কালঙ্কারের “মহাভারত” ; ৩, বকার ভেদ 

যছুগোপাঁল চটোপাধ্যায়ের বটলটিট্ 

“ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস”) ভাষা-রহস্য 

৪. বিহারীলাল চক্রবর্তীর *ভূমিকা 

“বন্ধুবিয়োগ” $ নিমর্গ ন্দর্শন” ) মাতালের লবাদা 

“প্রেমপ্রবাহিনী”) ৫. স্মিথ সাহেবের মাঁমথ বা! যুগ্তরীয় হত্তী 

“পৌরাণিক ইতিবৃত্ত”; ৬. দ্বারকানাথ রহস্যব্যপ্তক রীতি 

রায়ের “পরমার্থপদীবলী” ; ৭. ব্যাগ মৎস্য 

মথুরাকাস্ত বন্ধুর “উদ্বোধিনী” ) ৯, * * রাজপুত্র ইতিহা 

মহেন্্নাথ ভট্টাচার্যের “পদর্ঘদশন”) লর্ড ক্রমের জীবন চরিত 

১০. চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কারের শুর ওয়ালটর স্বটের জীবন চরিত 

“তন্বাবলী”) ১১. যাঁদবচন্্র মোদকের স্তর রাঁধাকান্ত দেবের জীবনচরিত 

ন্্ীপুরুষের তীর্ঘযাত্রা” ১২. কালীবর স্ত্রী রহস্য 

ভট্টাচার্যের “অকাল কুহথম” ; ১৩. স্পেনদেশীয় ধর্ম বিচারালয় 

মহিমাচন্্ চক্রবর্তীর “রিপুবিহার” ] হৈদ্রাবাদের ইতিহাস 
% পুরস্কৃত চর্ম 



১৮২২, ১৬ই ফ্রেব্রুয়ারী 

১৮২৭-৩০ (আ.) 

১৮৩০-৩২ ( আ. ) 

১৮৩৩-৩৫ (আ..) 

১৮৩৭ 1-8১ 

১৮৩৭৯ 

১৮৪৪ 

১৮৪৬ 

১৮৪৮ 

১৮৪৯ 

১৮৫১ 

১৮৫২ 

১৮৫৪ 

ঘটনাপঞ্জী 

রাজেজ্লাল মিত্র 
১৮২২--৯১ 

রাজেন্্রলালের জন্ম । 

জৌড়ার্মীকোর পাঠশালায় শিক্ষার | 
পাথুরিয়াঘাটায় ক্ষেম বন্থর স্কুলে শিক্ষালাভ। 

হিন্দু ফ্ি স্কুলে শিক্ষালাঁভ। 
মেডিকেল কলেজে পাঁঠগ্রহণ। 
প্রথম বিবাহ, পত্বী সৌদামিনী দেবী। 
পত্বীবিয়োগ। 
এমিয়াটিক সোসাইটিতে লাইব্রেরীয়ান ও 
আ্যামিন্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী পদে নিয়োগ । 

প্রথম রচনা প্রকাশ, 10501100025 2 

000185+ 7700. 4. 5. 7. “তত্ববোধিনী 

পত্রিকাঁ”র প্রবন্ধ নির্বাচনী সভার সদন্। 
02210£%6 0 ০81051695 2 076 

11567) 01 1716 451288090০8. 

7716 12015076 01 676 16776175 01 17012), 

“বিবিধার্থ-সঙ্গ্,হ” পত্রিক! প্রকাশ । 

ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আযাসোসিয়েসনে প্রথম বক্তৃতা 
দান। 

প্রাকৃত ভূগোলি”। 07262/774-01727271022)4. 

ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আযালোসিয়েসনের কার্যকরী 
সমিতির সভ্য। শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার 
যুগ্ন সম্পাদক। সমাজোন্নতি-বিধায়িনী ভার 
কার্যকরী মিতির গভ্য। 



১৮৫৬ 

৯৮৫৭ 

১৮৫৭ 

১৮৬৩ 

১৮৬১ 

১৮৬২ 

১৮৬৩ 

১৮৬৪ 

১৮৬৫ 

১৮৬৭ 

৯৮৬৮ 

১৮৭১ 

১৮৭৫ 

১৮৭৬ 

১৮৭৭ 

রাঁজেন্্রলাল মিত্র 

ওয়ার্ডস্ ইনস্রিটিউশনের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ । 
ফটো গ্রাফিক সৌঁসাইটির কোষাধাক্ষ । 
এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক । 
ব্থেন সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সভ্য । 
দ্বিতীয় বিবাহ, পত্বী ভুবনমোহিনী দেবী । 

“বিবিধার্থ-সঙ্গ-হ” পত্রিকার সম্পাদনা ত্যাগ । 

“শিল্লিক-দর্শন”, “শিবজীর চরিত্র” | 

এসিয়াটিক সোসাইটির সহ-নভাঁপতি । 
17761727200 722/20/-এর ট্রানরি নিযুক্ত | 

“ব্যাকরণ প্রবেশ” । 

“রহশ্য-সন্দর্” পত্রিকা প্রকাশ | “পত্রকৌমুদী” | 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের ফেলে! নির্বাচিত । 

জার্মান ওরিয়েশ্টীল সোসাইটির করেম্পপ্ডিং 

মেগ্বর। 

হালেরীর রম়াল আকাডেমী অফ সায়ান্সের 

ফরেন মেম্বর। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি 

অফ গ্রেট ব্রিটেন আযাগু আয়ারল্যাণ্ডের অনরারি 

মেম্বর | 

লগুনের ইস্ট ইগ্ডিয়া আসোসিয়েসনের অনরারি 

মেম্বর। আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির 
অনরারি মেশ্বর | 

“রহস্ত-সন্দভ” পত্রিকার সম্পাদন! ত্যাগ । 

1৬01025 0:9275772 112772507277%5, 

1762 27550856555 02 07552 €( ৬০]. 1. ), 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্ডক্টর অফ ল' 

উপাধি দান। কলিকাতা যিউনিসিপ্যালিটির 

কাউন্সিলর নির্বাচিত। 

“রায়বাহাছুর' উপাধি লাভ। 



১৮৭৮ 

১৮৮৩ 

৯৮৮১ 

১৮৮২ 

১৮৮৪ 

১৮৮৫ 

১৮৮৭ 

৯৮৮৮ 

ঘটনাপ্ধী ৩১ 

“সি. আই. ই” উপাধি লাভ। ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান 
আযাসোসিয়েসনের সহ-সভাপতি । 
132272. 0206. 

176 2776£0/1065 0 01556 €( ৬০1. ). 

ওয়ার্ডস্ ইসস্টিটিশনের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর 
গ্রহণ | 

1720-4870/215 (2 ৬015), 

ব্রিটিশ ইণ্ডয়ান আযঁসোমিয়েসনের সভাপতি । 
সারম্বত সমাজের সভাপতি। 

17652757166 132,227756 166726276০0 

1৩ 2721. 

এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি । 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ছিতীয় অধিবেশনে 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি । 
রাজা” উপাধি লাভ। 

57250725712. 

১৮৯১১ ২৬ শে জুলাই মৃত্যু । | 
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ক. রাজেজ্সালাল মিঅ প্রদীত ইংরেলী খ্ন্থ 

রঃ 176 271271825 0 07155--117656 26 8০206 0£ 026 

1০1103 01 006 0890 ভ72০1105 02: ৪. 10590 01511191002 

৪0 2 95100855560 62806, ০1 [,15801351960 

01906: 016 00215 01 016 00৮6220212৮ 01 10012. 

08100066 : 01106 20 036 38919050 01015510108 51535, 

1875. 1%+11+-180 0.) 102 146১ 1185. 36 1, 

৬০] ]. 0810066, : 70010115150 05 ৬. ৩020 & ০০, 

3 [08117010516 5011216. 0110660 26 006 992001586 11015510 

71655. 1880. 178 0.১ 11105. 61 019 আ0০0৫০815 23. 

58501,676 007 016 71672216706 ০0028700621 501676200 

16775 11 0706 76712001275 01826. 08158668 : 

00101151160 17517108016 9010 800, 0210660 8 03817655 

71695, 1877. 1127 0. (61605058160 79002 25, 

1877 ). 

278 119000700810 60 07614216621 17715276১ 01 146770815 

0 0:6:721)) 116 ০ 52204 13272, 021০805 : 

7760 2৮ 01০ 92005 20155101). 01555. 1877. ' 63 0. 

(08650 48805: 30019) 1877 ). 

10420] 0207, 21672977786 0 32774 1418777. 

70101151560 05021 0006195০0৫6 096 03050000210 9: 

86789]. 08103669 : 01770608005 8০891 5০0:621196 

চ1:555, 1978. 5174 27257 209 0155, 51 2.5 আ০০৫০৪5 5. 

86 6755 0 730169) : 4১ 16016 0611%2160 02 

ঢ6009 26, 1880, 2৪ 1০2008 ০: (০ 92028102 



6. 

৪. 

9. 

রাঁজেন্্রলাল খিশ্র 

5০০1৪গে) 02100602. 0010115060 05 66 01021. ০0 1156 

2080011০03৩ 6070565০০86, 091008 : 50015510760 

05 70655215,117090121) 9010 & 0, 105 5 86 

(05610200606 01806. 0210060 95 তে. 0. 9০936 &. ০০, 

8052 2555, 1680. 43 ০. 

11920-47215 : 00100000610105 605/81:05 006 61008049801) 

0৫ 03211 200121)0 20. 0020192521 17156015. [ও ০ 

ড010103. ৬০1]. 0810005: ৬৬. যি ০৮/1081) থে 0০0১ 3 

[02115011516 5011812. [,0150017 : 770210 962181010) 55 

(01552101706 0053, 1881. 11443 4 ছি] 0, (0015805 

09০0 9527062100921 9১ 1881), ৬০1]. 02100665 : ভি. 

৩2021) & 0০০, 3 12117008515 50816, [4018001 : 

ঢ0/210 96210014১55 (01081106 051055, 1881. ৮14 

47841 22৬10, 

08176277210) £826% 0072. 85526501 90908960) ০07 13817201. 

£06 1৮772 25607 ০07 272 90060) 00101151960 05 0০ 

5০9০1965. ০810005 : 01017060 05117801061 99100 810 

0০. 1884. 105 0. 

96212660765 00) £2142 2216782721212 212672) 17440, 

(6. 1,14.1117501650 065 78] 1052517151101061. 0910065, : 

1%0255515 ৯, 1৫. 19101118000. 1892. 11112184811 0. 

(72802 4205৫ 791)71915 30, 1892) 

13561 179 281505519 117222. (41501050606 005 0102651 

ও] 011/20-477275) ৬০1. 1). 8:01650 ৮5 001 

81011079152002- ভা 12107206 হ) 1926, 9800100. 1291 

12) 1006 1967, 19101512, 01510002155 (5086 ) 1500. 

আশ35 0, 



গ্রন্থপঞ্তী ণ. 

রাজেক্রলাল মিত্র সংকলিত ও অনুদিত গ্রন্থ 
0০221948210 05805201555 5151 029 11858070166 

2:52210 50020). 0515065, 01509750 5 052 14012101215, 

0০81০066 : 01765 26 006 88756 717551018 [01555, 

, 1849. 67 7. 

4 0০262102860 80025 2752 21215 28 2:65 1/৮7270) ০ 286 

54250 50066 ০2217£2, 02100005 : 1856. 

17225 0011201%7565 52150 52 50 275 4256 

£8258270765 2722 00 1701801105 5056111 01 06 ০০021721 ০0 

1796 25200500182), 058100055: 1856. 1111274 0, 

0০721,206021057557120. ৬16 ০0120120215 05 9810087- 

স্র০15801758, 11905180102. 02100069. : 010100650 20 0156 

3810050 711555012 01255, 1862. 374714% 0. (02068506 

09050 1০৮০0০ 19 1861 ). 

1৬ 0%2025 07 92/511 12155075705, 00101151760 81861 

01:05:50 005 0০০৮০120200 02 9212591. ৬০1 7, 

09100008 : 01120650260 00653200156 11155101) 0:6555, 

1871. 9+337 2. (01530০02060 4১01 20, 1871). 

৬০1 1--1 1871-88, 

026210252০0 52275727 2 51 0725220120745 65%£52576 2৮ 02. 

0910065 : 1872-83. 

£৯ 13701 01 521575716 14121885071985 2 2৭ 0856 210121265 

27) 67221. 09108665 : 1875. 

2 10650117966 0:26210£%6 ০0 52125216 1121745071065 হাঃ 

22 1221) ০ 25520209001 07367762152: 

ড181707021, 0512008, : 15120665020 006 98005 1155102 

07555, 1877. :6117111 0. (চ25205 08060 
015 20১ 1877 .. 



৮ রাজেজঙাল মিত্র 

9১160 0 76 01761280175 0271590 0৮60 £76 01055 ০ 

26 09052107627 1879-80 10৮ 676 2650020) 2 

179387551507 ০0 277025176 9951226 72785011106 2 86 

2£2702%1 100/78065, 31 0 0105660 8081850 25) 1880 ). 

10, 2 0276210882০ 5215127561 112778501725 ঠা 861201211? 

০2. 172. 676 11272121200 027221561. 00011315590 21061 

006 0:0615 06 30551200610 02 [0018, 0516865. £ 

20660 20 006 35800150 7015510158 01695, 1880, ২114 

745, (016588025 05060 1/85 10, 1880). 

11. 77652757756 73822755£ 1565726576 0 24221. (08108669 : 

017660 209 88190150 101551017; 01695 2180 70101131760 

05 00০ 4851500 5০০16 ০ 93217821. 1882. 21৮47 

340 0. (5156806 09090. 1015 27, 1882 ), 

12,776 27082 21707257502 22127121510 0৬ 

০0076176215 06 8315010 2২815 2170 217 0611512 

21810518001, 50101151520 05 81800 5০০:6605 0£ 07891. 

0810205 : 51110065920 00০ 98800156 001551018 17255, 

1883, ০08৬1172271 128 0. €516058০5 08020 78120815 

28, 1883) 

713. 276 1০2 785219) 01 816776055 ০0676 22119 116 ০ 

52707295772. হট 10) চ081750) 0208180108 : 

51011516065 45180050০16 0 8617821. 0210005. : 

1881-86. 575 0. 

গ. রাজেজ্রলাল মিত্র সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থ 

যু. 27612565212. 01 8 212161765 0:20186)) 05 28100210, 

20) 2 ০0200001ঃতোচে 5010101150 2100 50050. 05 £815026 

[38101721555 ৬105515025১ 18822070188) 1901081201515 



গরশ্থশী জট 
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1%2 18, 1854). 
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(072152057721557%22. (006, 00210912002), 

77672566672 787 21817/2, ০7 276 731202 7127 7622, 

710 005 50001076151 06 9558179 ড0118152১ 1012 

016 23315021706 06 ৪6৮61:81 1671760 চ810169,. ৬০1 [. 

08100609, - 010050 20 026 858170150 20155107) 539, 

1859 14264 0. ৬০1] [. 00200 2৮ 006 85005 

1৬101551017, 71695. 1862. 1৮49935 0. ৬০1. [াা, 01760 2 

056 89005 00591012 02535. 1890. ৬1177868 0. 

10672155700 28721757500 676 19120 52187 77622, 

10 086 50101217621 01 9258119. 01), 058100069. : 

10211/60 2: 0১6 38196136 1+0155101 01555. 1872. 56+-81. 

1929 1১, (0865806৫560. 96006510957 28১ 1872.) 

£রাত [তাজ ১০015061001 [ঠা 2050301081591 

284151095, ' ০] [7 0895 1091140108৮ : 
[78160 2 255 03813659 1797655. 1873. $47-384 

(25605 ৫559 10606705725 1823), ৬০ [1 :০0805 

115 00 268. 7017৮90৮006 0215959. 01553 3876. 481. 2. 



10. 

171. 

12. 

১: 28.5£125215255225) 4৯ ০০1165000০0: ৫1500125685 01 11৫ 

44. 

রাজেন্লাল মিত্র 

০]. নু ঃ 0989 269 ০ 382. : 01100601026 

(80658. 71285, 1878. ফা 86]1 0, 

(30922 12781550206 07628670752 17625) 28 016 

0122991 52175100075 101005 100 ওত 000810018 

ড৬1055101775981785 0212060, : 01070 2 008 ড213692 

চ1535. 1872, 3973283 0, 

71761202702 21215527706) 160 806 ০010006া2ঞোনে 

12010150006 1110175505215 025, 05105 : 6205660 2 

0০ (5810)6252. 57595, 1872 64258 1 

856276072 4812180721725 71010 005 00101006179 0£ 5852178. 

8০185152. 0581088 : 51000608006 020659 555 

1876. 6+-479 2১ 

7772 17277221214 1485506000৫ [211000 0250019£5 

20 0:8.01000, ০11. 09100050216 92 00৩ 

1:91109) 7601555, 1880. ৮৬111540 0. ৬০] [০ 5201650 ৪€ 

61৩ 92615 7/1159102 [1555. 1888. ৮7659 1১, (5165.05 

04050 401£1756 18, 1888.) 

77 5022 42197017575 07 22:2171215. (0 21751561027), 

[05019555855 0£ 0172 1৬121955819, 5০1)00101 06 8810151355. 

'ব0৮7 2156 20/080 200 05০ 2021555 92151016 

0081717507700, 0215000 : 10070602006 80051 

ট1859102 71658. 1888. 11530 1. (01555558660 

0০০৮2: 28, 1888). 

77216910652) 0 921282..05108655 : 053050 8 

06 380050 112555012 0655, 1892, 3233 ০1 0501199 

8£621 7:5161707515715 ৫6801 বাতি 2 15065 12 026 



গ্রন্থপঞ্জী ৪১ 

155 12986954702 1851 2] 19865 1584 120 0102 21063 0: 

006 1866 1918, [২9120121812 1010513 265%15801%] 

15,276 £27127116 0121777711 ০00 26725502557, 0্10055. 
300 0... 

ঘ, রাজেন্ত্রলাল মিত্র প্রণীত ও অনুদিত বাংলা গ্রন্থ 

১. “প্রারৃত-ভূগোল, অর্থাৎ ভূমগুলের নৈসগিকাবস্থা! বর্ণন-বিষয়ক গ্রস্থ”। 
ক্ষুল বুক সোসাইটি । কলিকাতা : ব্যাপ্টিস্ট মিশন যন্ত্র। ১৭৬ 

শক, ১৮৫৪ খ্রীষ্টার্ষ। ১৬১+-১ পৃষ্ঠা । (১৮৬১ গ্রীষ্টাীৰ সংস্করণে 
২৩৬ পৃষ্ঠা )। 

২, “শিল্পিক দর্শন । অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পর্দার কতিপয়ের প্রস্তত 
করণের বিবরণ গ্রস্থ”। কলিকাতা : মিরজাপুর, আপার সাফিউলর 
রৌভ, নং ৫৯। বিছ্যারত্ব যন্ত্র। সেপ্টেম্বর ১৮৬০। গাহস্থয বাংলা 

পুস্তক সংগ্রহ । ৬+১৭৭ পষ্ঠা। সচিত্র। (ভূমিকার তারিখ 

১*ই অক্টোবর ১৮৬০ )। 

৩. “শিবজীর চরিত্র, অর্থাৎ যবন প্রমর্দক মহারাস্্ীয় বীরপ্রধানের 
জীবনবৃত্তান্ত” । কলিকাতা : গাহস্থ্য পুস্তক সংগ্রহ । নভেম্বর 
১৮৬০ । ৭৮ পৃষ্টা । 

৪. “মেবারের রাঁজেতিবৃত্ত” | কলিকাতা: ১৮৬১। ১৩২ পৃষ্ঠা । 
৫. “ব্যাকরণ প্রবেশ, অর্থাৎ বঙ্গ-ভাষার ব্যাকরণের প্রথম উপদেশ” 

কলিকাতা : স্কুল বুক সোসাইটি । ১৮৬২। 1৯+৭* পৃষ্টা । 
দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৬৬। 1৮4৭১ পৃষ্ঠ! |. 

৬. 17720670096 24127515 012167555. 10219151650 16০ 

92178511820 980510015. 0810005 2 22060 20 00৩ 

(52131178 02555. 1862. 207 

৭. "পত্জরকৌমুদ্দী। পল্সাদি-লেখনের উপদেশক গ্রন্থ*। শ্রীযুক্ত 
অনরেবল্ ওয়াল্টর স্কট নিটনকার তথা শ্রীরাঁজেন্্লাল মিত্র-কর্তৃক 



৪২ রাজেঞ্জলাল যিকর 

রক্ষলিত। প্রথম ভাগ। কলিকাতা: স্থল বুক ধোলাইটি। 
১৮৩৩ । ১২+১০* পষ্ঠা। একাশ সংস্করণ ১৯০৪, ৬৭4৭৭ 
পৃষ্ঠা । 

৮. “অশোৌচ ব্যবস্থা” । কলিকাতা ; ১৮৭৩। ৯২ পৃষ্ঠা। 

স্থশীলকুমার দে 22%£217 126672816 25 276 12662227 

08270 (১৯৬২ ) গ্রন্থে রাঁজেন্্লালের আর একটি বাংল পুস্তিকার 
উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৬৩৪ ), “পাঁপীর পাগলামী বা! মনের কথা”। 

পুন্তিকাটির একটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। নামপত্র এইরূপ-_ 
“পাপীর পাগলামী /বাঁ/মনের কথা ।” শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক প্রণীত ।/ 

কলিকাতা |/ পটলভাঙ্গা ৪৫ নং বেনেটোল! লেন, সাম্য যন্ত্রে,/শ্রীনিবারণ 

চন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত ।![সন ১২৯৪ সাল]। 

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সৌজন্যে সমগ্র পুম্তিকাটর ফটোকপি সংগ্রহ 
করতে পেরেছি। কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহাঁষ্যে নিঃসন্দেহ হওয়া 
যায় যে, রচনাটি রাঁজ! রাক্ষেন্দ্রলাল মিত্রের লেখনী প্রস্থত নয়। উৎসর্গ 

পে ক্বাক্ষির স্থানে দেখি-_ 

₹৬খে চৈত্র, ১২৯৩ সাল । 
সী ্ ) গ্রাজেন্ত্রলাল শিত্র মুস্তফি 

সীতারামপুর নিবাসী শ্রীরাজেন্্লাল মিত্র মুস্তফি ধর্মজিজাস্ অধ্যাত্ম- 

প্রকৃতির মা্ষ। রচনাভঙ্গির দিক থেকে ও স্বাতন্ত্য আছে, সমগ্র পুস্তিকাটি 
চলিত ভাষাক্স লেখা, এবং পুম্তিকার স্চনায় ও পরিশেষে ত্বরচিত কবিতা 

স্থান পেয়েছে । রাজ! রাজেজলাল মিত্র এই জাতীয় কোনো পুন্তিক। 
লিখেছেন ব'লে জানা নেই । রাঁজেন্দ্রলালের জীবৎকালে প্রকাশিত তাঁর 
জীবনী ও বিস্তারিত গ্রন্থপল্লীর মধ্যেও পুন্তিকাটির উল্লেখ নেই (172 
1£017255) 7015 16১ 1889 )। 



গ্রন্থণজী ৪9 
ও, রাজেজ্রলার নিক সম্পাদিত গত্রিক! 

১০ 

রি 

“বিবিধার্ঘ-সঙ্গ-হ অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিষ্যা-শিল্প-সাঁছিত্যাদি- 
ফ্টোতক মাসিক পত্র”। বাপ্তিস্ত মিশন যন্ত্রে মুদ্রিত । 
১ম পর্ব কাতিক ১৭৭৩ শক--আশ্বিন ১৭৭৪ শক। 

২য় পর্ব পৌষ ১৭৭৪ শক-_ অগ্রহায়ণ ১৭৭৫ শক। 
ওয্প পর্ব চৈত্র ১৭৭৫ শক--ফাল্ধন ১৭৭৬ শক । 

৪র্থ পর্ব বৈশাঁখ- চৈত্র ১৭৭৯ শক। 

৫ম পর্ব বৈশাখ-_চৈত্র ১৭৮০ শক । 

৬ষ্ঠ পর্ব বৈশাঁখ_ চৈত্র ১৭৮১ শক 

“রহস্য-সন্দর্ভ নাম পদার্লমালোচক মাসিকপত্র”। বাপ্তিম্ত মিশন 

যন্ত্রে মুদ্রিত । 

১ম পর্ব মাঘ ১৯১৯ সংবৎ-পৌধ ১৯২০ সংবৎ। ১--১২ খণ্ড। 
২য় পর্ব বৈশাখ--চৈস্র ১৯২১ লংবৎ। ১৩--২৪ খণ্ড । 

৩য় পর্ব বৈশাখ--চৈত্র ১৯২২ সংবৎ। ২৫-_-৩৬ খগ্ড। 

গর্থ পর্ব বৈশাখ-_চৈত্র ১৯২৩ সংবৎ। ৩৭__৪৮ খণ্ড। 
৫ম পর্ব বৈশাখ-_-চেত্র ১৯২৭ সংবৎ। ৪৯-_-৬০ খণ্ড। 
৬ষ্ঠ পর্ব বৈশাখ--আশ্বিন ১৮২৮ সংবৎ। ৬১-_ ৬৬ খণ্ড। 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত মানচিত্র 

4৯ 121865 501001 40155) 2) 328511. 05101151560 ৮5 01০ 

091030%, ১০1১০০17০01 ১০9০1665, 1852, 

4১ 50051120155 1 02178811, 0: 026 05০ 01 03 ৬৪145? 

17050000100, 4 60. ১6৮০121 2৫101015 19110119176. 

£৯ স৪11 205 06 [0015 2 581. দো 05০ ডে০ছ্, 02 

010 ভ/6৪ তো 010510025, 1853. 

£& সা৪1] 108 01 [09019 10 06151810. 501 006 90৮. ০৫ 

000 6৪00) 07:0৬12055, 1854. 



৪ 

5. 

৮ ডা 

রাজেহ্ধলাল মিত্র 

4 01551081 0013820 25136178511) 60250920025 20050115 

[01377061 1 010551581] 22092187005. 98011917650 ৮5 9০1১0০01 

13001: ১০০1০৮. 1854. 

4৯ ৮1] 1020 06 4১529. 20195191218, ঢা০: 006 জে০৮৮, 06 

0:00 ডি ০5010 605120095. 

4১053 হা 061769511০0: 811 00০ 01560105 0£ 73621891 2170 

00:1558. 0: 015 08150002 501১0018001 9০০12, 

1871. 

4£& 811 0090 01 118019) 10 132155911. 

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধাবলী (গ্রন্থাকায়ে অনংকলিত ) 

11501010002 26 001025ন5'১ 7০7০6, 4, ও, 10206200061 

1847, 

11050110002 0000 005 81155920570: ৪০০১ 127, 

21202151848. 

“০০০ 012 27 11750106101 00100 00061, 1622, ০6, 

1850. 

“০০ 072. 00:66 20012126 00115 (০0000 2671 0178100709801)0, 

17 076 06555016 41501009 1057১ 2০. 6, 1850. 

"062 012 20. 20086176 [05011067012 £010 77175265572, 

162, ০ 6, 1855. 

101 005 ১60 5185 ০0: 61751 25 00100006177012660 18 

৪78 11590210010 [010 13915159171 ০. 42. 9. 985 সঞ্রোি, 

1855. 

12500151570 20 0401500১011 51001116005 21052) 

2৬17, 1858. 

“০৮০ 020 2 50186 28016 ০ 2 00]] 0017) 9000159 

08557) 270০, 57585 1858. 



10, 

11. 

12. 

13. 

14, 

15, 

16. 

17, 

18. 

19. 

20. 

21, 

22. 

23, 

গ্স্থপন্ধী ৪৫ 

৭05 006 12065 01 055 7001210581055 ০06 চাঙা) ডেআ৪110 

280 18910100179 ০. 2. 59.58. সেও 1861, 

শু 205150050৫2 32000512 178001901015 200 ৬৪102 

1 46890156212 1022) ০1861, 

এব066 0733 50105 (0505615 210051177) 12021550202 

(0589, দে, 0, 195210% 152) সে, 1861. 

1028 901305 9200:0-90013150 61105 7000 িহজ/8171201, 

1882, 200 1862. 

০০০ 0 15101 0360061514১. 00100108155055 16109109 

01 0106 92.00:0-75811 11501161012, 10762) সসুস্যা, 1669. 

শাখি০ 20515069219 105010100101075 000 060051 

[17019, ; 65১ 0:275190101)5 2100 0010177721765+, 1052 

55200) 1863. 

6007 002 10175 0£ 01001)9. 38557, 10) 22007) 1864. 

402 2,120 £:220 01 019152100120হ18 10৩৬৪, 01 190901 

1012, ১0:যো7, 1864. 

072 07290001150 76207911750 90105512],) 16%2, 

এসে], 1864. 

/১95212 00115) 77700. 4, 9. 9.১ ০ 5, 1864. 

0 00০ 92105. 5055 06 8217591 85 ০010106100181000 

17 20 15011001012 2:00 22151081)17) 9. 4. 5.9 

£5%0৬১ 1865. 

00128 010 2150. £1206101) 70700, 4, 953. 02101) 1865 

800 00০6092: 1866. 

*/১1990:9,06 0£ 006 02196 017 96108. 51055, 1626, 0915 

1865. 

€03000158 02555, £১10176575 10265 85850 1665. 

502. 215012106 1100121) 01018”, 1976) 52062105061 1865 



সি ৯ 

29, 

30, 

31. 

32. 

33, 

34. 

35. 

36. 

37. 

38, 

39. 

40. 

ৃ রাজেন্লাল মি 

107 056 হেরা? 12063885712) 90219) 19665, 
100 006 যে৪1106955 06 226 ডা] 1৮29, 
টড 1666, 

» 02 006 ৬ হাত0০0121 06০10178031] 02100087202, 7815 1866. 

27, 

28. 

50 ৮09 ৬2৮০1: 0৫6 05 77০০৪1915%, 1৮82) 0০0০০: 1866. 

০০ ০002 ০019261-91566 17850219502 2010 95800070817900) 

০৭, 5,735 সস (0), 1866. 

“০0৮6 00 9000. 118507:10010789 20120 41582 200 

[38159175160 ডে (0), 1866. 

08161 0: 006 920910016 2101:85066১ 70700, 255, 2, 

ঢ:0815 1867. 

থু 202000150৫6 25818 51 1২9.01721091)0 10০৮০১ 1020) 

1৬195 1667. 

40090: 02 00100218151767১ 1052১ 1085 1867. 

[২2006 00 2. 109. 09751986001) 01 00০ 1419179101217659 

102) 72200815 1868. 

4078 1315158.১ 12295 00000612868. 

$0158750'5 0০21259 1022 0০6০০০1: 1868. 

1৬11170565 02981510076 700801152610125 0£ 015 451800 

১০০৫০ড১ 102, 1125 1869. 

40012 ০০112060106 1700709810101) 20009251016 2%091085- 

০1195? 167, ৪5 1869. 

47২21১01 02 031:515852 01 71195. £01 06 4১518610 9০0০15?, 

1৮22, 71125 1869. 

18780012156 [17507100010 2000. 98125016") 1652, 181010215 

1870. 

+[002815 0 17 352170618 19005 02 036 [01155 

19178608889, 1022) 18175 1870. 



41. 

42, 

43. 

44. 

45, 

46. 
427. 

49, 

5], 

52, 

53. 

54. 

গ্রচ্ছদঙ্জী ৪৭ 

টিবি 05 00 927350:6 [05301078602 হিডেছে। 2822 ভাতা, 

চা. 48. 5. 85 এন55 18270. 

96 4115 010910151550), 8. 50020050188 0: 09০ 

4১00258৬59৪, 660 51205120012 8180. 10659?) 1712. 

0 ()১ 187]. 

851৩ 0: 01:685 17 £১1501626 1080525 20700, 49585 জিডি 

187]. 

40২219026 02981951001 1155 (1870-71), 1252) 106০60096 

1871. 

“070৩ 00067 01 [00187 71001271625 112422%%6, 015 

1872, 
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রাজেঞ্জলান খিজ 

জ. রাজেশ্রলাল হিত্রের প্রকাশিত পত্াধলী 

ক্ষণীরোদচন্দ্র রায়কে লিখিত পত্র 

২৯ খানি ( বাংল! ) 
১৮৭৮-৮২ ॥ 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত 

পত্র ১ খানি ( ইংরেজী ) 
২৮.১৮৭৯। 

নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে লিখিত 
পত্র ১৯ খানি (বঙ্গাজবাদ ) 
১৮৬৮-৯০ 1 

১ খানি (বাংলা ) ২৮ ১৮৯০ । 

ভোলানাথ চন্দ্রকে লিখিত 

পত্র ২ খানি (ইংরেজী ) 

১৪ ২,১৮৭০ ও ৫.৪.১৮৭০| 

গৌরদাস বসাককে লিখিত পত্র 

১ খানি (ইংরেজী ) 

তারিখ নেই (১৮৭৩?)। 

শস্কুচন্দ্র মুখোঁপাধ্যায়কে লিখিত পত্জ 

৩ খানি (ইংরেজী ) ১৮৭৪ । 

» প্যারীষ্ঠাদ মিত্রকে লিখিত পত্র 

১ খানি (ইংরেজী ) ২১.৮.৮১। 

পুরান কাহিনীর রূপক ব্যাখ্যায় 
রাজেন্জলালের পত্র 

১ খানি (বাংলা )। 

“সাহিত্য” বৃষ্ট বর্ষ, 

জ্যৈষ্ঠ ১৩*২। 

মন্মঘনাথ ঘোঁষ--“নিরঞ্জন 

মুখোপাধায়” (১৩৩০), পৃঃ ৩২- 

৪৩, ৪৪-৪৯, ৫৮-৭০ | 

মন্ঘনাথ ঘোষ-_ 

“মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র” (১৩৩১), 

পঃ ১৪৮, ১৫২১ ১৭৮। 

“মাসিক বস্থমতী”, 

আশ্বিন ১৩৬৮। 

ব্রজেজ্জনাথ বন্দোপাধ্যায় 

“রাজেন্দ্রলাল মিত্র” (১৩৫০), 

পৃঃ ৩৭-৩৮ | 

“শনিবারের চিঠি”, 
আশ্বিন ১৩৬৮। 



আ্লাজেজ্দলাল মিত্র সম্পঞ্চিত ব্বচনা 

অমলেন্দু ঘোষ, “বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকা : জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ” 

“বিংশ শতাবী”, বৈশাখ ১৩৭২, পৃঃ ১৬০৬-৭৮। “বিবিধার্থ সংগ্রহ 
পত্রিকার ভাষারীতি', “চতুফ্ষোণ”, কাঁতিক ১৩৭২, পৃঃ ৯১৯-৩২ 

'অলোক রায়, “বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রাজেন্্রলাল মিত্র, “অগধরা” 
জানুয়ারী ১৯৬৫, পৃঃ ১-৪। 

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, “এতিহানিক রাজেন্দ্লাল মিত্র” “চতুরক্ষ*, 
বৈশাখ ১৩৭১ পৃঃ ৬০-৬৫। 

গোপাল হালদার, “বিবিধার্ঘ সংগ্রহ ও রাজ! রাজেন্ত্রলাল মিত্র", “বাঙলা! 

সাহিত্যের রূপরেখা”, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৫, পৃঃ ১৮২-৮৪। 
গৌরাঙগগোপাল সেনগুপু, “রাজেন্দ্রলাল”, “সমকালীন”, আষাঢ় ১৩৭৩, 

পঃ ১২৫-৩২। 

“জন্মভূমি” 'রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জীবনী? ভান্র ১২৯৮, পৃঃ ৫৪৯-৪৯। 

জীবেন্দ্র সিংহ রায়, “রাজেন্দ্লাল', “সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ” 
প্রথম পর্ব, ১৩৬৬, পৃঃ ১৫৫-৬৩। 

“তত্ববোধিনী পত্রিক1”, "সংবাদ? সংখ্যা ৫৭৭, ভাদ্র ১৮১৩ শক। 

বিপিনবিহারী গুপ্ত, “পুরাতন প্রসঙ্গ”, বিগ্ভাভারতী সংস্করণ ১৩৭৩, 

পৃঃ ২২-২৪) ৩০-৩১, ৩২৬, ৩৬২ 

ব্রজেন্দ্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “রাজেন্দ্রলাল মিত্র” সাহিত্যসাধক চরিত- 
মালা--৪০, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬৮, ৬৪ পৃষ্ঠা । 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “বহ্কিমচন্দ্র'। “সাধনা”, বৈশাখ ১৩০১। “হরগ্রসাদ 

শান্থী', “হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা” দ্বিতীয় ভাগ, ১৩১৯। “জীবন- 
স্মৃতি” শতবর্ষপৃতি গ্রস্থমাল৷ ১৩৬৮, পৃঃ ৬৩; ১২৭-২৯, ২১৭-১৪। 

রাধারমণ মিত্র, 'রাঁজ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, “পরিচয়”, ভাব্র ১৩৫২, 
পৃঃ ১৩২-৪১। 

স্থশীলকুমার দে, “রাজ! রাজেন্দ্রলাল খিত্র+ “শারদীয়! বন্থমতী*, 
১৩৬২) পৃঃ ১৫-২১। 



€৪ রাঁজেন্দ্রলাল মিজ্র 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, “বাঙ্গালা সাহিত্য” “হরপ্রসাদ রচনাবলী”, প্রথম 
সম্ভার, ১৯৫৬, পৃঃ ১৮০ । 

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, “রাঁজেন্দ্লাল মিভ্তর “ব্ঙ্গভাষার লেখক”, প্রথম 
ভাগ ১৩১১, পৃঃ ৮৬-৮৮। 

হেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "হুতোঁম প্যাচার নক্সা", “হেমচন্দ্র রচনাবলী”, 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ্ সংস্করণ ১৩৬০-৬১, পৃঃ ৬৫-৬৬। 

হেমেক্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পুরাতন কথা-_রাঁজেনজ্লীল মিত্র”, “যুগাস্তর”, 

১২ই, ১৯শে ও ২৬শে অগান্ট ১৯৫১। 
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